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श्रीसोमानन्दनाथगप्रभृतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमागो 
ङष्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वराद्धेतवादः । 

कदमीरेभ्यः प्रसृत्य परकरपरिमलो र्रयन्सर्वदेशरान् 
देशोऽन्यसिश्नरष्टो घुखणविसरवत्सवैवन्दत्वमाप ॥ १ ॥ 

तरत तरसा संसाराण्ध विधत्त परे पदे 
पदमधिचटं नित्याखोकप्रमोदसुनिभरे । 

विम्दात शिवादिष्टद्वेताववोधसुधारसं 
प्रसभविरुसत्सदयुक्तयान्तःसमुर्प्ुवदायिनम् ॥ २॥ 



४ 

ॐ 

कारमीर-सस्कतग्रन्थावखिः। 
[थ 9 अ न षि 

ग्रन्थाङ्कः ५७ 

ˆ तच्रालोकः 
श्रीमन्महामादेश्चराचा्यवयं ्ीर्मभिनवगुपु विरचितः । 

श्रीमहामादेश्वराचाये-श्रीजयरथक्रृतविवेकाख्यरीकोपेतः । 

श्रीराजरजेश्वर-मदहाराजाधिराज-कारमीरनरेन्द्र-श्रीदरिसिंहजी- 

बहादुराज्ञया 

रिस्च-कायीटयाध्यक्ष-पण्डित-मधुघ्दनकोर-श्ाखिणां 
उदिष्टकायीखयस्येतरपण्डितसदायेन 

संशोधनादि संस्करणोत्तरं 

सपाय 

मुम्बध्यां “निणेयसागर' मुद्रणालये सुद्रापयित्वा प्राकाकष्यसुप नीतः । 

एकादशो भागः (आहिके २८; २९) 

संवत् १९९३ कादमीर-श्रीनगर सैस्ताब्दः १९३६ 

(अस प्रन्थसय सुद्रापणा्धिकाराः ्रोक्तमदाराजवर्थः खायत्तीता सम्ति) 
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अथ 

श्रीतत्रारोके । 
श्रीमन्मदामादेश्वराचार्याभिनवगुप्रविरचिते 

ध्रीजयर्थरूतविवेकाख्यटीकोपेते 
(ष ~~ (72 2 

अष्ाविरमाह्विकम् । 
"र ०) 2 णं 

समयविलोपविलुम्यनभीमव ुः स॒करपस्यदां दुगेम् । 
शमयतु निररं वो दुगेमभवदुतिं दुगेः ॥ 

इदानीं नियकमं उपसंहरन् भराप्तावस्तरं 
नेमित्तिकं वक्तं प्रतिजानीते 

इति नियविधिः प्रोक्तो 
नेमित्तिकमथोच्यते ॥ १ ॥ 

तत्र नैमित्तिकमेव रक्षयितुं परेषां निल- 
द्वारेण व्छक्षणस्य अतिव्याघ्या दिदोषदुष्ट्व- 
माविष्करोति 

नियतं भावि यन्नि 
तदित्यसिन्विधो सिते । 



२ श्रीतत्रारोके । 

सुख्यत्वं तन्मयीभूतिः 
सवे नेमित्तिकं ततः ॥ २॥ 

नु यदि नाम यदेव नियतं भवेत्, तदेव 
निलयं; तत् नियतभावित्वान्यथानुपपस्या सर्वैस्य 
तन्मयी भाव एव॒ अहानशमापद्येत । ख्लानादो 
परहृत्तस्य हि तदा कदाचिदपि विरतिनं स्यात् 
नियतभाविखात् तस्य । नच एवमस्ति, तन्न 
किञथिदपि निलयं भवेत्, अपितु सवं नेमित्ति- 
कमेवेदयाह सवं नेमित्तिकं तत इति ॥ २॥। 

अथोच्यते दिनादिकत्पनानियमेन निदय- 
तेति यथाशंसं सायंप्रातरादावेव सन्ध्यावन्दना- 
दीयाह 

दिनादिकस्पनोस्थे त॒ 
नैयये सवेनिलयता । 

दिनमासक्षवषोदि- 
नेयलयाडुच्यते तदा ॥ २॥ 

एवं तहिं सर्वत्र दिनादिकस्पनानेययस्य 
भावात् स्वमेव निलयमुच्यते इयाह स्वे- 
त्यादि ॥ ३ ॥ 



¢ शछोक 1 जष्टाविंशमाहिकम् | | 

एवं परक्रतं नेमित्तिकलक्षणं निदद्रारेण 
अपाङ्कलय, खमतेन आह 

अश्ङ्तव्यावश्यन्ता- 
सत्ताकं जातुचिद्धवम् । 

प्रमात्रनियतं प्राह 
नेमित्तिकमिदं बुधाः ॥ « ॥ 

इद् हि वुधा नेमित्तिकं पाहः तछक्षणं कथि- 
तवन्तः-यदशङ्धितव्या निश्चिता अत एव परय- 
वायजिहासावेवद्यात् अवदयन्तया भाविनी 
सत्ता खरूपं यस्य तत्तथेति । नयु नियमपि 
एवमिदत्रापि अतिव्याप्िरेवेलयाह जातुचिद्ध- 
वमिति कादाचित्कमिवयथः । ननु नियस्यापि 
क।टनेय्यादेवंरूपखमेवेति पुनरपि तदवस्थ 
एव स दोष इद्याहे प्रमात्रनियतमिति । निदं 
हि समय्यादीनां चतुणामपि नियतम्, इदं तु 
केषांचिदेवेति । यदुक्तं 

(नित्यादित्रितयं ङयाट्रः साधक एव च । 
नित्यमेव दयं चान्य्ावजीवं दिवाज्ञया ॥' 

इति ॥ ४॥ 



५ श्रीतत्रारोके । 

एवं नेमित्तिकं रक्षयिखा प्रसङ्ग्नियमपि 
लक्षयति 

सन्ध्यादि पवेसंपूजा 
पवित्रकमिदं सदा । 

नियं नियतरूपत्वा- 
त्सवेसिन् रासनाधिते ॥५॥ 

इदं हि लानसन्ध्यावन्दनादि निदं यदेत. 
द्स्मदशनस्थे सर्वस्मिन् समय्यादिके सदा निय. 
तरूपमेवेति ॥ ५॥ 

न्यायवलोपनतश्च अयं प्रमात्रपेक्षो निलन. 
मित्तिकयोविंभाग उक्तः, शाखीयस्त॒ यथावच 
नमेव सवत्र प्रसिद्धः । तत्र निलयविभागः 
प्रागेव सविस्तरमुक्तः, नेमित्तिकबिभागस्तु इह 
क्रान्त एवेदयाह 

ज्ञानशाखगरभरात- 
तहगप्राप्तयस्तथा । 

तजन्मसंस्कियामेदाः 
स्वजन्मोतसवसंगतिः ॥ ६ ॥ 



९ शछो° ] अष्टाविंशमाहिकम् । ५५ 

श्राद्धं विपस्प्रतीकारः 
प्रमोदोऽद्ृतद शनम् । 

योगिनीमेटकः स्वांश- 
सन्तानायेश्च मेखनम् ॥ ७ ॥ 

दराखन्वास्वापुसयमत्वा- 

वसानानि कमोदयः । 
देवतादशेनं स्वाप्न- 

माज्ञा समयनिष्कृतिः ॥ ८ ॥ 
इति नेमित्तिकं श्रीम- 

तच्रसारे निरूपितम् । 
त्रयोविशतिभेदेन 

विरोषाचानिवन्धनम् ॥ ९॥ 

सेस्किया युवेभिषेकदिनम्। अभेदः परम- 
शिवेन एेक्यात् तन्म्रतिदिनम् । उत्सवो खो- 
किको महीमानादिः । विपदः खरक्तथपहारा- 
दिरूपायाः, प्रमोदो हारसितिस्य पुनलाभादिना, 
अद्भुतस्य विश्वक्षोभादेः । अनेन च विपलती- 
कारादिना चतष्टयेन शिवरात्रिसंज्ञकमपि नेमि. 



8 श्रीतत्राखोके । 

त्तिकं संगरहीतम् । तत्र हि पतदेव भगवतोऽभ- 
वदिद्यान्नायः । तच्च साधारण्येनैव सवैराचेषु 
आख्रातमिति नेह सखकण्ठटेनोक्तम् । खांशस- 
न्तानः खमटिकासब्रह्मयचारी । मेति पाय॒क्त- 
तत्तचक्रार्मनः । खाप देवतादशेनमिति शभ 
खप्रदरोनमिदयथः । आक्ञा सखाभिषेकदिनम् । 
समयनिष्क्रतिरिति प्रायधित्ताचरणमिदयथः । 
एवं नैमित्तिकस्य विभागमसिधाय प्रयोजनम 
प्याह विरोषाचानिवन्धन मिति ॥ ९ ॥ 

तदेवं सति प्राधान्यात् प्रथमं तावत् पव 
भेदानाह 

तत्र पवविधि ब्रूमो 
हिधा पवे कखाकृरम् । 

कुःटाषटककृतं पूवे 
प्रोक्तं श्रीयोगसंचरे ॥ १० ॥ 

जब्धीन्दु सुनिरियत- 
न्माहेश्या बह्मसन्ततेः । 

प्रतिपत्पञ्चदश्यो दे 
कोमायो रसवहवियुक् ॥ ११ ॥ 



१४५ ®छो° ] अष्टाविशामाहिकम् । ७ 

अब्धिरक्षीन्दु वेष्णव्या 
एेन्द्यास्त्वख त्रयोदशी । 

वाराह्या रन्ध्रशद्रो डे 
चण्ड्या वस्वक्षियुग्मकम् ॥१२॥ 

दे देतिथीतु स्वासां 
योगेरया दद्रामी पुनः । 

तस्या अप्यमी यस्मा- 
द्वितिथिः सा प्रकीतिता ॥१३॥ 

जन्याश्वाकुरपवापि 
वेपरीदयेन रक्षितम् । 

कुरपर्वेति तद्रूमो 
यथोक्तं भेरवे कटे ॥ १४ ॥ 

हेडरे त्रिकसद्धावे 
त्रिककाटीकुखादिके । 

योऽयं प्राणाभितः पूवं 
काटः प्रोक्तः सुविस्तरात् ॥१५॥ 



८ श्रीतत्रारोके । 

स चक्रमेदसंचारे 
कांचित् सूते स्संविदम् । 

सखसंविप्पूणताखभ- 
समयः पवे भण्यते ॥ १६ ॥ 

पवे पूरण इयेव 
यहा पु पूरणाथकः 

पवाष्दो निरुक्तश्च 
पवे तस्पूरणादिति ॥ १७॥ 

हे डरेऽत्र च शब्दोऽयं 
हिधा नान्तेतरः श्रुतः । 

पूवैमिति कुरुपवै । अब्धीन्दु चतुदश्षी 
मुनिः सप्तमी । बह्मसन्ततेरिति बाह्याः । रसव- 
हिय॒गिति षष्टीत्ततीयायुग्मम् । अब्धिः चतुर्थीं 
अक्षीन्दु द्रादश्ची । अखं पमी । रन्धरुदरो नवमी 
एकादशी च । वखक्षीति अष्टमी दहितीया च । 
तस्या अपीति न केवरं चामुण्डायाः, तेन अष्टमी 
उभयोरपि साधारणीयथः । एवं यो यसिस्तिथो 
संभूतः, तत् तस्य कुखपर्वेति भावः । यदुक्तं 



१८ शो° ] अष्टार्विंशमाहिकम् । ९ 

“यो यसिसिथिसंभूतस्तख सा कुरदेवता । 
इति। वेपरीयनेति अशुभकरी-शुभकरीतिवत्, 
वस्तुतः अकररे अदारीरे राक्तो वा भवेदिति 
भावः । प्रवेमिति षष्टाहिके ससमाहिके च । 
असिन्नेवार्थं पवैराब्दं व्य॒त्पादयति पवेंलयादिना। 
तेन "पवे पूरणे इयस्य अचि पवेशब्दोऽका- 
रान्तः। “पृ पालनपूरणयोः इत्यस्य ओणादिके 
वनिपि नकारान्तः पवेज्छब्दः । प्ूरणात्पवं इति 
च निवेचनम् । खक्षयेऽप्येवमिदयाह हैडरेऽतरे- 
त्यादि । अत्रेति भेरवकुटख।दो । तदुक्तं तत्र 

६ पूजनात् दुरुपर्बेषु 4 । १ 

इति, 
त कुलपष॑सु पूजनात् | | 

इति च ॥ 

एतदभिन्नाश्च सिद्धयोगिन्यादयोऽत्र प्रजा- 
परा दलह 

तचक्रचारनिष्णाता 
ये केचित् पूणेसं बिद्; ॥१८॥ 

# 



१० श्रीतत्रारोके । 

तन्मेरकसमायुक्ता- 
स्ते तत्पूजापराः सदा । 

योऽप्यतन्मय एषोऽपि 
तत्कारे खक्रमाचनात् ॥ १९॥ 

तदयोगिनीसिद्सङ्क- 
मेखकात् तन्मयीभवेत् । 

अतन्मय इति चक्रचाराद्यनिष्णात इद्यथेः॥ 

एतदव दएान्तयति 

यथा प्रेक्षणके तत्त- 
दरष्रसंविदभेदिताम्॥ २० ॥ 

ऋमोदितां सदय एव 
टभते तस्प्रवेशनात् । 

योगाभ्यासक्रमोपात्तां 
तथा पूणा स्वसंविदम् ॥ २१॥ 

रभन्ते सदय एवेत- 
त्संविदेक्यभ्रवेशनात् । 
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तत्कारं चापि संवित्तेः 
पूणेत्वात् कामदोग्धूता ॥ २२॥ 

तेन तत्तव्फरं तत्र 
काटे संपूजयाचिरात् । 

यथा हि द्रष्ट्णां ब्रक्षणकादो तावति अंशो 
भेद षिगखनात् कमिकतया स्थिता अपि कस्य- 
चित् तत्कारमनुप्रविष्टस्यापि सद्य एव अभिन्ना 
संविदुदेति, तथा प्रकृतेऽप्येवम् । पवदौ हि 
पणायाः संविदः कामधेनुप्रख्यत्वं येन अचि 
रादेव तत्कालं प्रूजावशात् तत्तत्फलमुदियात् ॥ 

नन सिद्धयोगिन्यादीनां पवदौ संविदः 

पारिप्ूण्यात् तत्तर्फलमस्तु, अन्येषां पुनरेतठ्कथं 
स्यादिव्याराङ्कं प्ररामयितं र्ान्तयति 

यथा चिरोपात्तधनः 
कुव्नुत्सवमादरात् \॥ २३ ॥ 

तिथिं सोऽनुग्रहयति 
तव्कारखाभिज्ञमागतम् । 



१२ श्रीतत्रारोके | 

तथा सुफरुसंसिय्ये 
योगिनीसिद्धनायकाः ॥ २९ ॥ 

यलललवन्तोऽपि तत्कार- 
भिज्ञं तमनुग्रह्नते । 

नच एतदयुक्तित एव सिद्धमिलयाह 

उक्तं च तत्र तेनेह 
कुरे सामान्यतेयटम् ॥ २५॥ 

यस्य यद्धुदये देवि 
वतते देरिकाज्ञया । 

मन््रो योगः कमश्चैव 
पूजनात् सिद्धिदो भवेत् ॥२६॥ 

कुटाचारेण देवेशि 
पुञ्यं सिद्धिविसुक्तये । 

ये पवेस्वेषु देवेशि 
तपणं तु विशोषतः ॥ २७॥ 

गुरूणां देवतानां च 
न कुवन्ति प्रमादतः । 
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दुराचारा हि ते दष्टाः 
पड्युतुस्या वरानने ॥ २८ ॥ 

अभावान्नित्यपूजाया 
अवद्यं दयेषु प्रूजयेत् । 

अटनं ज्ञानरशक्तयादि- 
रभा यत्प्रकीर्तितम् ॥ २९॥ 

राक्तियागश्च यः प्रोक्तो 
वरयाकषणमारणम् । 

तत्सवं पवेदिवसे- 
प्वयल्तेनेव सिद्यति ॥ ३० ॥ 

तत्सामान्यविरोषाभ्यां 
पोटा पवं निरूपितम् । 

तत्रेति हैडर । षोटेति सामान्यतया सामा- 
न्यसामान्यतया सामान्यविरोषतया षिरोषतया 
विरोषविशेषतया षिरोषसामान्यतया चेति ॥ 

तदेव दरोयति 
मासस्यायं पञ्चमं च 

श्रीदिनं परिभाष्यते ॥ ३१ ॥ 



१४ श्रीतत्रारोके । 

उत्कृष्रत्वात् पवेदिनं 

श्रीपूवेत्वेन भाष्यते । 
समयो ह्येष यद्रप्त 

तन्नानुपपदं वदेत् ॥ २२॥ 
त॒याष्टमान्यसुवन- 

चरमाणि दयोरपि । 
पक्षयोरिह सामान्य- 

सामान्यं पव कीर्तितम् ॥३३॥ 
यदेतेषु दिनेष्वेव 

भविष्यद्रहमभात्मकः । 
उभयात्मा विरोषः स्या- 

तत्सामान्यविरोषता ॥ ३० ॥ 
सा चेकादद्राधेकसि- 

च्रेकस्मिन्विभनोदिता । 
सजातीया त॒ सोल्छष्- 

येवं शम्भुन्यरूपयत् ॥ ३९५ ॥ 
अनुपपद् न वदेदिति । यदुक्तं पराक् 

भौ पूवं नाम वक्तव्य" | 
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इति । अन्येति नवमी, भुवनेति चतुर्दशी, 
चरमेति पञथदरी । सामान्यसामान्यमिति 
योरपि पक्षयोरनु गमात्, अत एव एकपक्ा- 
नुगामितया मासस्य आद्यं पञ्चमं चेति सामान्य- 
तयेवोक्तम् । उभया्मेति एतदिनव्वेऽपि यहा- 
देविशेषस्य भावात् । सेति विशिष्टता । एका. 
दराधेति आश्वयुजशुङ्कनवस्या भयहाद्यादमनो 
विरोषस्याभावात् । यद्वक्ष्यति 

(भग्रह्मय विशेषो नाश्वयुजे कोऽपि तेन तद्जेम् । 
वेलाभग्रहफरना कथितेकादशसु मासेषु ॥' 

उति । एकसिन्नेकस्मिन्निति शाच्रे । सजाती- 
येति यथा मागेरीषनवमी । सा हि सामान्यः 
सामान्यपवेतखेऽपि अमुमपि विशेषमावहति, 
अत एव उक्करष्टस्यक्तम् । एवमिति सामान्य- 
विशेषतया विदोषतया च ॥३५ ॥ 

एतदेवा्न दशयति 

कूष्णयुगं वहविसितं 
श्रूतिकृष्णं बह्निसितमिति पक्षाः 



१६ श्रीतत्रारोके । 

अर्वैन्दुजीवचन्द्रा 
बुधयुगमेन्दककविगुरुविधु स्यात् ३६ 

परफरगुश्चत्रमघे 
तिष्यः प्राकृफस्गुकर्णशतमभिषजः । 

मूटप्राजापये 
विशाखिका श्रवणसंज्ञया भानि २७ 

रन्ध्रे तिथ्यकेपरे 
वसुरन्धे शारिवृषाङ्रसरन्ध्रयुगम् । 

प्रथमनिरयामध्यनिरो 
मध्याङ्घरारा दिनोदयो मध्यदिनम्२८ 

प्रथमनिरेति च समयो 
मागेरिरःप्रश्तिमासेषु । 

कन्यान्यजाथ वेश्या 
रागवती तखवेदिनी दूती ॥ २९ ॥ 

व्याससमासात् करमशः 
पूज्याश्चकेऽनुयागाख्ये । 
वहीति त्रयः । श्रुतीति चत्वारः । परफद्यु- 
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रुत्तरफल्गुनी । चेतरं चित्रा रक्च एव राक्षस इति- 
वत् । प्राकूपस्युः प्रूवेफल्युनी । कणैः श्रवणः । 
पाजापयं रोहिणी । रन्भे नवमीद्वयम् । तिथिः 
पथदशी, अको द्वादशी, परा ्रयोदरी । वसु- 
रष्टमी । शशी प्रतिपत्, व्षाङ्ा एकादशी; 
रसाः षष्ठी, शराः पञ्च । अत्र च मा्गेरीषात् 
प्रभृति दादर मासेषु कृष्णपक्षादयः सवे 
एव यथासंख्येन योञ्याः । यथा मागेदीरषे 
मासि कृष्णपक्षे आदिल्यवारे उन्तरफस्युनीन- 
क्षत्रे नवम्यां प्रथमनिराधप्रहरद्ये पवेत्वमिति। 
एवमत्र रसव्रषाङ्काकेपराख्यस्य तिथीनां चत्ठ- 
यस्य भयहायारमकसवात् षिरेषरूपत्वमेव । 
शिष्टस्य तु नवम्यादेरुभयात्मकतात् सामान्य- 
विरोषरूपत्मिति । यदुक्त 

(कृष्णायां मामशीषेसख नवम्यां रजनीपरुखे । 
आदिल्योत्तरफल्गुन्योः पू्धेप्रहरदयम् ॥ 
पोपमासनवम्यां च कृष्णायामधेरात्रगम् । 
चित्राचन्द्रमसोर्थोगि द्वितीयं पव पावति ॥ 
पणोयां पञ्चदश्यां च माधस्ाधनिशागमे । 
योगे मघाब्रहस्पत्योस्वतीयं पर्वं कोरिकम ॥ 
। 
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तिष्यचन्द्रमसोर्योगे द्वादश्यां फास्णुने सिते । 
चतथ पर्वं कथितं नभोमध्यगते रवो ॥ 
वुधय पूर्वफस्गुन्यां योगे मध्यगते रवो । 
चेत्रहुहतरयोदश्यां पश्वमं पर्वं चिन्तयेत् ॥ 
वे्ाखमाप्तखाष्म्यां वुधश्रवणसङ्गमे । 
मध्याह्न कृष्णपक्षे च पठं पवं वरानने ॥ 
ज्येष्टुमाखसिते पक्षे नवम्यां मध्यवासरे । 
चन्द्रवारुणयोर्योगि सप्तमं पर्वं पाति ॥ 
आषाटम।समप्रतिपद्यकं मध्याहगे सिते । 
भूरमास्करयोर्योगे पवाष्टमयुदाहतम् ॥ 
श्रावणे रोहिणीश्चक्रयोगे चकादशेऽहनि । 
कृष्णपक्षे प्रभाते च नवमं पवं भामिनि॥ 
विशाखाजीवरस्षंयोगे षां भाद्रपदे सिते । 
मध्याह्वसमये देवि दशमं पर्वं कोटिकम् ॥ 
या श्ुङ्कनवमी मासि भवेद श्वयुजे प्रिये । 
तस्यां तु ग्रहनक्षत्रवेकाकालो न गण्यते ॥ 
एतदेकादशं षवे रसि द्धिमहोद यम् । 
कार्तिके मासि श््धायां नवम्यां रजनीथुखे ॥ 
श्रवणेन्दुसमापत्तौ द्वादशं पव कीर्तितम् ।' 

इति । अन्यजेति धीवरीमातज्यादया । तत्वबे- 
दिनीति समयज्ञा । तदुक्त 

(धीवरीचक्रपूजा च रात्रौ कायो विधानतः । 
चक्र संपूजयेदेवि मातद्भो$टसं भवम् ॥' 

इति, 
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(शक्तयः समयज्ञाश्च दिनान्ते कीडयनिति ताः ॥' 

इति च ॥ 

नयु इह प्रजा नाम आदियागात् भभृति 
अनुयागपयन्तमुच्यते, सा च बहुकारनिषै- 
संति कथमसो इयति समये पवस सिच्छेदि. 
स्याशाङ्य आह 

सवत्र च पर्वदिने 
कुयाद नुयागचक्रमतिररयतः॥ ० ॥ 

गुक्तागुक्तविघाना- 
दियागच्ांक्रमेण सम्पूणेम् । 

अनुयागः किर सुख्यः 
सवेस्मिन्नेव कमविनियोगे ॥ ४१ ॥ 

अनुयागकार्खामे 
तस्मासप्रयतेत तत्परमः । 

मुख्य इति आदियागो हि प्रूजोपकरणभूत- 
दरव्योपहरणरूपत्वादे तद ह्मिति भावः, तेन पवै- 
वेटायामनुयाग एव भरः कायं इति तात्प्थम् ॥ 



२० श्रीतत्रारोके । 

ननु कस्मादत्र आशयुजे मासि भरहादि- 
योगो नोक्त इत्याराज्य आह 

भयहसमयविरोषो 
नाश्वयुजे कोऽपि तेन तदजेम् ॥४२॥ 

वेखाभग्रहकर्ना 
कथितेकादशसु मासेषु । 
अत एव अत्र विरोषविरोषवचम् ॥ 

एवमन्यत्रापि विरोषविरोषत्वं दरोथति 

फाल्गुनमासे शङ्ख 
यत्प्रोक्तं दादङ्ीदिनं पव ॥ ४२ ॥ 

अग्रतिथिवेधयोगो 
सुख्यतमोऽसो विरोषोऽत्र। 
अग्रतिथिख्योदशी । तदुक्तं 
(फारगुने दादी शङ्का सोमतिथियुता भवेत् । 
सिद्धावप्यग्रतिथ्यंशे विरपोऽत्र महानयम् ॥ 

इति ॥ 
न केवरुमनरैव विरोषविशेषता, यावत् सर्व- 

त्रापीयाह् 
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दिवसनिशरो किं कृता 
त्रिभागः प्रथममध्यमापरविभागः॥ 

पूजाकाटस्तत्र 
त्रिभागिते मुख्यतमः कारः । 

यदि संघटेत वेरा 
मुख्यतमा भग्रहौ तथा चक्रम् ॥५९५॥ 

तयाग ञदियाग- 
स्तत्काम्यं पूजयेव पवसु सिय्येत् । 

दिनवेखाभग्रहक- 
स्पनेन तत्रापि सोम्यरोद्रत्वम् ॥४६॥ 

ज्ञात्वा साधकमुख्य- 
स्तत्तव्कायं तदा तदा कुयात् । 

इह किर पवेतया अभिमतं दिनं निशां वा 
विभागीकटय यथाखं परथममध्यमापररूपभा- 
गच्रयान्यतरात्मा प्रत्यूषमध्याहप्रदोषरक्षणो 
यः परूजाकालः, तसिन्नपि त्रिभिविभक्ते यथाख- 
मेव प्रथमो मध्यमः परो वा सुख्यतमो यः परूजा- 



२२ श्रीतत्रारोके । 

काटः, तत्रैव प्रूज्यतया संमतं कन्यान्यजादीनां 
चक्रम् । वेखा भयरहादयश्च मुख्यतमा यदि 
संघटन्ते, तत् तसन् क्षणे क्रियमाणो याग 
आदियागः प्रधानं यजनमिलयथः । तत्तस्मा- 
देतो; पर्वसु विनापि योगं ज्ञानं वा प्रूजयेव 
काम्यं सिद्धयेत् अभीष्टसंपत्तिः स्यादियथंः । 
तच्रापीति विदशेषविरोषात्मनि मुख्यतमेऽपि 
कारे इत्यथः । तत्तदिति शन्त्युचाटनादि ॥ 

नलु अत्रैव विभाजितं प्रूजाकाटमतिक्रम्य 
तिथ्यादि यदि स्यात्; तदा किं प्रतिपत्तव्य- 
मिलयाराज्य आह 

उक्तो योऽचोकार- 
स्तं चेदु्छद्कय भप्रहतिथिः स्यात् ७ 

तमनादलय विरोषं 
प्रधानयेत्सामयमिति केचित् । 
अत्रेव मतान्तरमाह 

नेति सस्सहुरवो 
विशेषरूपा हि तिथिरिह न वेखा ५८ 
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नल अच्र तिथिरेव नामका यस्या अपि 
विदोषत्वं स्यादियाराङ््य आह 

सवेयरूपद्रादाधर- 
भागः संवेदकाककरनिकरेः । 

यावान्यावति पूणः 
सा हि तिथिभग्रहेः स्छटीभवति ४९ 
इ३ह€ यत् 
श्रतिदिवसमेवमकोत् यानबिशेपेण शोकृयपखिद्धिः । 
भषति शिन ०००५ ७००० ७००००००. | | ( व° सं° ¢| ) 

इत्या दिञ्योतिःशाखोदितदष्या प्रमेयात्मनः श- 
रिनो यावान् एकेककलारूपो भागः प्रमा- 
णात्मनोऽकेस्य करनिकरेयांवति उनाधिकषष्टि- 
घटिकात्मनि काटे द्यभागे परभागे वा पणेः 
परिव्द्धरोङ्कयः स्यात्, सा हि तिथिरुच्यते या 
भयैः स्फुटीभवति विशिष्टतामासादयती- 
त्यथः ॥ ४९ ॥ 

अतश्च तिथरेव मुखुयतमिदयाह 

तस्मान्सुख्यात्र तिथिः 
€ सा च विशेष्या ग्रहक्ष॑योगेन । 



२४ श्रीतश्रा़ोके । 

वेखात्र न प्रधानं 
युक्तं चेतत्तथाहि परमेशः ॥ ५० ॥ 

श्री्रिकभेरवकुर्रा- 
खेषूचे न पवेदिवसेपु । 

वेखायोगं कंचन 
तिथिभग्रहयोगतो द्यन्यम् ॥ ३ ॥ 
चो होतो । पतच आगमतोऽपि उपपादय. 

तुमाह युक्तं चेतदिव्यादि । तदुक्तं तत्र 
'मासख मागेशीषेसख या तिथिनेवमी मवेत् । 
कृष्णपक्षे घरयेयुक्ता उत्तराफस्ुनीयुता । | 
तयां विरोषसंपूजा कर्तव्या साधकोत्तमः 

इयादि 
कार्तिक त॒ मास्य शुद्धा या नवमी भवेत् । 
चन्द्रभ्रवणसंयोगे दादश पवं पूजयेत् ॥ 

इत्यन्तम् ॥ ५१ ॥ 

अतश्च तिथेरेव मुख्यतया प्ूञ्यखमिलाह 

भग्रहयोगाभावे 
तिथिस्तु पूञ्या प्रधानरूपत्वात् । 



५२ शो ] जष्टाविशमाहिकम् । २५ 

तुर्हेतौ । यत् स्म्रतिरपि 
तिथि यत्तेन याजयेत् ।' 

इति । अनेन च अत्र पवेणां विशिष्टेऽपि 
सामान्यरूपस्वमुक्तम् ॥ 

न 

एतदेव शाखान्तरपसिद्धन्यायगभ रष्रा- 
न्तयति 

शेताभावे कृष्ण- 
च्छागाटम्भं हि कथयन्ति ॥ ९२ ॥ 

मीमांसका हि शेतं छागमारुभेतेति चो 
दितः पशुः, यदि पशुरुपाकृतः पटायेत, अन्यं 
तद्वर्णं तद्रयसमाटमेतेयादौ यदि तद्णे 
एव न प्राप्येत, तदा ्युणाः प्रतिनिधीयन्ते 
चछागादीनां न जातयः इद्यादिनयेन अत- 
दणस्यापि छागस्येव आरम्भं कथयन्ति इति 
वाक्याथः । एवं पङृतेऽपि भय्रहवेरादिषि 
शिष्टा तिथिश्चेत् न भवेत्, तक्केवटेव पवे- 
तया इयं माद्यति ॥ ५२ ॥ | 

नन्वत्र श्रीत्रिकङुखादावयुक्तोऽपि भगवता 



२६ श्रीतत्रारोके } 

वेखायोगः कथमूमिकुखादावभिधीयमानः संग- 
चछतामिदयाशङ्य आह 

यत्पुनरूमिप्रभरतिनि 
राखे वेखोदितापि तव्काम्यम् । 

सुख्यतयोदहिश्य विधि 
तथाच तत्र पोषपवेदिने ॥ ५२ ॥ 

कृत्वाचनमधेनिशि 
ध्यात्वा जस्वा बहिगेतस्य यथा । 

आदेशः फरुति तथा 
माघे चका चः फरुति ॥ ५४ ॥ 

अचिरादभीषएटसिद्िः 
पञ्चसु मेत्री धनं च मेखापः । 

चक्रस्थाने कोधात् 
पाषाणस्फोटनेन रिपुना्ः ॥ ५५९५ ॥ 

सिद्धादेशप्राप्ति- 
मागान्तं कथ्यते विभुन। । 

एतदेव दरयति तथा चेलयादिना । पच्च 



५६ शछो० ] अष्टाविमाहिकम् । २७ 

खिति काकाक्षिन्यायेन योञ्यम्, तेन फाल्यु- 
नादाषाढान्तं प्सु अभीष्टसिद्धिः, श्रावणा- 
न्मागरीषान्तं च पञ्चसु कमेण मेत्र्यादीनि । 
तदुक्तं तत्र पोषमासादिक्रमेण 

“पूजा तत्रेव यतेन रात्यधेसमये प्रिये । 
ध्यानयुक्तो भवेत्पशान्पन्रजप्यपरायणः ॥ 
आदेशो जायते तख श्रुत्वास निष्करमेद्रहिः । 
तत्राभिवाच्छितं भद्रे प्रापयेन्नात्र संशयः ॥" 

इतिः 
(रात्यधेसमये मरी विशेषात्तत्र पूजनात् । 
भ्रममाणसख चक्रख वचनं यत्पतिष्यति ॥ 
तदबिभेन देवेशि सप्ताहात् सफलं भवेत् !' 

इति, 
दिनार्धं पूजनात्तत्र अभीष्टं सि द्तेऽचिरात् ॥' 

इति, 
“यां सिद्िमभिबाञ्छेत सा तख अचिराद्धवेत् ॥' 

इतिः 
'प्राधित सिद्धयते देषि 4. |" 

इति, 
(मनोवाभ्छितसिद्यथ चक्रं संपूजयेस्मिे । 
0.04 त॒च्च्र पूज्य सिद्धयति || 



२८ श्रीतत्रारोके । 

इतिः 
(पूजां वे वासरारम्भे ङर्वतोऽत्र विधानतः । 
मेत्रीभावेन तिष्ठन्ति सर्वभूतानि तख च ॥' 

इति 
(मष्याहे पूजनात्तत्र सोभाग्यधनधान्यतः । 
बृद्धिभेवति देवे ति 9००७७ ००००७७ ०७००००७ | 

इतिः 
भेलापकं त॒ सवत्र तसिन्पर्वे भविष्यति ।' 

इतिः 
भूमावास्फोरयेत् करोधात्संज्ञया यख वै प्रिये । 
पाषाणे स्फुटिते देवि तख मूधा तु सप्तधा ॥ 
स्फुटते तु महाभागे सदय नास्त्यत्र संशयः | 
निरि क्षेत्राटनादेवि सिद्धादेशमवाप्रयात् ॥ 

इति च ॥ 
ननु अत्र तिथो भयहायभावेऽपि भवन् वे- 

लछायोगः किमपेक्षणीयो न वेलयाररङ्खय आह 

भ्रहयोगाभावे 
वेलां तु तिथेरवदयमीक्षेत ॥ ५६ ॥ 

सा हि तथा स्फरटरूपा 
तिथेः खभावोदयं दव्यात् । 
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एवं षडंशायोगिनि दिने त॒ महता विशेषेण 
अचेनं कुयोदिल्याह 

भग्रहतिथिवेखश्ा- 
नुयायि सवा्रसुन्दरं तु दिनम् ५७ 

यदि ठभ्येत तदास्मि- 
निविशेषतमपूजनं रचयेत् । 
सवाद्गसुन्दरमिखयनेन अस्य अतीव दुखेभवं 

प्रकारितम् ॥ 

ननु काम्यमेव केवटमधिक्ृलय यदि यागो- 
ऽभिपरेतः, तदिह नेमित्तिकप्रकरणेऽपि अवदय. 
न्तया तव्योगः कस्मादुक्त इत्याशङ्य आह 

नच काम्यमेव केवट - 
मेतस्परिवज॑ने यतः कथितः ॥ ५८॥ 

समयविरोपः श्रीम- 
द्ेरवकरु उर्मिंशाखे च । 

दुष्टा हि दुराचाराः 
पद्युतुल्याः पव ये न विदुः ॥ ५९ ॥ 



६० श्रीतत्रारोके । 

। . तदेवाथद्वारेण पठति दुष्टा दीयादि ॥५९॥ 

ननु एतावतेव केवरकाम्याधिकारेण एत- 
न्नोक्तमिति कुतोऽवगतमिदयाशज्न्य आह 

नच काम्यस्याकरणे 
स्याज्ञात॒ म्रयवायित्वम् । 

चो हेतो ॥ 

एवं पर्वविदोषमभिधाय चक चचां कतुमाह् 

तच्ानुयागसिद्यथं 
चक्रयागो निरूप्यते ॥ ६० ॥ 

मूतियाग इति प्रोक्तो 
यः श्रीयोगीश्वरीमते । 

निदं नेमित्तिकं कमं 
यदघोक्तं महे रिना ॥ ६१ ॥ 

सवेत्र चक्रयामोजत्र 
मुख्यः काम्ये विशेषतः 1 

ज्ञानी योगी च पुरुषः 
खी वाखिन्मूतिसंज्ञके ॥ ६२॥ 



६६ शो 1] अष्टाविशमाहिकम् । ३१ 

यागे प्रयल्नतो योभ्य- 
स्तदधि पात्रमनुत्तरम् । 

तत्संपकाप्पूणेता स्या- 
दिति त्रेरिरसादिषु ॥ ६३ ॥ 

तदिति ज्ञान्यादि ॥ ६३ ॥ 

तदेव पटति 

तेन सवं हतं चेषं 
त्रेटोक्यं सचराचरम् । 

ज्ञानिने योगिने वापि 
यो ददाति करोति वा ॥ ६४॥ 

दीक्षोत्तरेऽपि च मक्त 
मन्न ब्रह्मा रसो हरिः । 

भोक्ताशिवइतिज्ञानी 
शधरपचनप्यथोदरेत् ॥ ६५॥ 

सवेतच्वमयो मृत्वा 
यदि भुङ्के स साधकः । 



श्रीतत्राखके । 

तेन भोनितमात्रेण 
सक्रत्कोरिस्तु भोजिता ॥ ६६ ॥ 

अथ तखविदेतसि- 
न्यदि भुज्ञीत तत् प्रिये । 

परिसंख्या न वियत 
तदाह भगवाञ्छिवः ॥ ६७॥ 

भोभ्यं मायात्मकं सवं 
शिवो भोक्ता स चाप्यहम् । 

एवं यो वे विजानाति 
देरिकस्तचपारगः ॥ ६८ ॥ 

तं ष्ट देवमायान्तं 
ऋीडन्योषधयो गृहे । 

निरत्तमयेवास्माभिः 
ससारगहनाणवात् ॥ ६९ ॥ 

यदस्य वक्र संप्राप्ता 
यास्यामः परम पदम् । 
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अन्येऽपानसुजो दयध्वं 
प्राणोऽपानस्त्वधोसुखः॥ ७० ॥ 

तस्सिन्भोक्तरि देवेशि 
दातुः कुरशरतान्यपि । 

आश्चेव परिमुच्यन्ते 
नरकायातनाणवात् ॥ ५१ ॥ 

। करोतीति अथात् सेवादि । कोटिरिति अ- 
थात् ब्राह्मणानाम् । यदुक्त 

'चतुर्वेदाथविदुषां ब्राह्मणानां महात्मनाम् । 
आचार्ये भोजिते देवि कोटिभेवति भोजिता ॥ 

इति । एतसिन्निति चक्रयागे । अन्य इति 
अतच्छपारगाः । अपानभुज इति अधःपात- 
दायिनीं मोग्यरूपतामेव अनुसन्दधाना इत्यथः, 
अत एवोक्तमपानस्वधोमुख इति । तदुक्तं 
“धर्मण गमनमूष्वं गमनमधस्ताद्बत्यधर्मेण ।' (सां ० का०) 

इति । तस्मिन्निति प्राणभुजि तखपारगे ॥७१॥ 
ज्ञानिनश्च सवेत्रैव अविगीतमुक्कृष्टत्मिदयाह 

श्रीमचिराटनेऽप्युक्तं 
कथनान्वेषणादपि । 

४ 



२४ श्रीतत्रारोके । 

श्रोत्राभ्यन्तरसं प्राप्त 
गुरुवक्रारिनिगते ॥ ७२ ॥ 

सुक्तस्तदेव कारे तु 
यन््रं तिष्ठति केवरम् । 

सुरापः स्तेयहारी च 
ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ ७३ ॥ 

अन्यजो वा दिजो वाथ 
बाटो वृदो युवापि वा! 

पयन्तवासी यो ज्ञानी 
देशस्यापि पवित्रकः ॥ ७४ ॥ 

तत्र संनिहितो देवः 
सदेवीकः सकिङ्रः। 

सुराप इत्यादिना अस्य महापातकित्वमपि 
अगण्यमेवेति भावः ॥ 

अतश्च ज्ञानिनमेव आधि मतिया 
कुयादिवयाह 

तस्मात्माधान्यतः कृत्वा 
गुरं ज्ञानविरारद्म् ॥ ७५ ॥ 
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मूतियागं चरेत्तस्य 
विधियांगीश्चरीमते । 

विधिरिति कम, अत एव अनेन चक्राच- 
नमपि आसूत्रितम् ॥ 

सच कदा कायां किंविधिश्ेलयाह 

पवित्रारोहणे श्रादे 
तथा पवदिनेष्वरम् ॥ ७६ ॥ 

सूयचन्द्रोपरागादो 
रोकिकेष्वपि पवस । 

उत्सवे च विवाहादो 
विप्राणां यज्ञकमेणि ॥ ७७ ॥ 

दीक्षायां च प्रतिष्ठायां 
समयानां विशोधने । 

कामनाथं च कर्तव्यो 
मूतियागः स पञ्चधा ॥ ७८ ॥ 

उत्सव इति खयुरुजन्मदिनादो ॥ ७८ ॥ 



३४ श्रीतत्राखोके । 

पञ्चधात्मेव दशयति 

केवलो यामरो मिश्र. 
श्चक्रयुग्वोरसङरः । 

केवट; केवटेरेव 
गुरुभिर्मिश्रितः पनः ॥ ७९॥ 

साधकाय; सपललीके- 
यामः स हिधा पुनः । 

पल्लीयोगात् कयानीत- 
वेर्यासयोगतोऽथवा ॥ ८० ॥ 

चकरिण्यादयाश्च वक्ष्यन्ते 
गराक्तियोगादययथोचिताः । 

तत्संयोगाचक्रयुक्तो 
यागः सवफरुप्रदः ॥ ८१ ॥ 

सर्वेसतु सहितो यामो 
वीरसङ्र उच्यते । 

सपल्ीकेरिति अथात् य॒वोदिभिश्चतुभिरपि । 
पल्यो विवाहिताः । वक्ष्यन्ते इति 
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मातङ्गङृष्णसोनिककान्दुकचार्मिकविकोरिधातुविभेदाः | 
मार्सिकचाक्रिकसहितास्तेषां पल्यो नवात्र नवयमे ॥ 

इल्यादिना एकान्नत्रिराहिके । चक्रयुक्तं इति 
चक्रयुक् । सर्वीरिति एवमुक्तेः पुंखीरूपेः ॥ 

अन्रेव उपवेराने कमं दरायति 

मध्ये गुरुभवेत्तेषां 
गुरुवगस्तदाव्रृतिः ॥ ८२॥ 

तिख आतव्रतयो बाद्ये 
समस्सन्ता ययव्छ्कम् | 

पङ्िक्रिमेण वा सर्वे 
मध्ये तेषां गुरुः सदा ॥ ८३ ॥ 

तदा तदन्धधृपखक्- 
समारुस्मन्वल्लसा । 

पुञ्यं चक्रानुसारेण 
तत्तचक्रमिदं विति ॥ ८ ॥ 

तदावृतिरिति गुरुवगावरणमिलथः। सदेति 
आवरतिक्रमे पङ्किकमे वा । तत्तचक्रमिति य॒र- 
साधकादिरूप प्रूञ्यतया संमतम् ॥ ८४ ॥ 



१८ श्रीतघ्रारोके । 

तदेव उदाहरति 

एकारके यथा चक्रे 
एक्वीरविध स्मरेत् । 

द्रे यामरुमन्यत्र 
त्रिकमेव षडस्रके ॥ ८९५ ॥ 

षट्योगिनीः सप्तकं च 
सप्तारेऽष्राषए्टके च वा । 

अन्यदा तारं तत्र 
चक्रे तादक्स्रूपिणि ॥ ८६॥ 

ततः पात्रेऽरिसंपूर्ण 
पुवं चक्रं यजसत्सुधीः । 

आधारयुक्ते नाधार- 
रहितं तपेणं क्रचित् ॥ ८५७ ॥ 

आधारेण विना भरो 
नच तुष्यन्ति रदमयः । 

{~ (~ 

अन्यत्रेति यरे । तादरामिति तत्तन्नियतसं- 
(क्र । 9 र * * स्याकमिलयथः । पूवेमिति प्रथमं प्रधानं वा ॥ 
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एतदेव उपपादयति 

प्रेतरूपं भवेस्पात्र 
दाक्तामतमथासवः ॥ ८८ ॥ 

भोक्री तत्रतु या शक्तिः 
स शम्भुः परमेश्वरः । 

अणु्राक्तिरिवातमेत्थं 
ध्यात्वा संमिरितं त्रयम् ॥८९॥ 

ततस्त तपणं काय- 
माटतेराखतेः कमात् । 

प्रतिसंचरयोगेन 
पुनरन्तः प्रवेशयेत् ॥ ९० ॥ 

यावहुवेन्तिकं तदि 
पूणं श्रमणसुच्यते । 

आव्रतेराघ्रतेरिति आवरणचतुष्टयस्यापी- 
लयथंः । कमादिति नत अनन्तरोष्छद्नेनेयथः । 
प्रतिसंचरः प्रतीपं संचरणम्। तद्धि परणं भ्रमण- 
मिति खषटिसंहारक्मोभयात्मक एकः संचार 
इयथः ॥ 



¢ ° श्रीतत्रारोके । 

तपणे च अच कममाह 

तत्रादा दवतास्तप्या- 
सततो वीरा इति क्रमः ॥९१॥ 

वीरश्च वीरराक्तिश्च- 
लयेवमस्सहरक्रमः । 

ततोऽवदश्चान्विविधान् 
मांसमत्स्यादिसंयुतान् ॥ ९२॥ 

अये तत्र प्रविकिरेत् 
तप्यन्तं साधकोत्तमः । 

पत्राभावे पुनभ 
वेद्धिताश्चक्तिमेव च ॥ ९३ ॥ 

पात्रे कुर्वीत मतिमा- 
निति सिद्ामते क्रमः । 

तदेव दरयति 

दक्षहस्तेन मद्रं स्या- 
ॐ 

दे्िता श्॒क्तिरूच्यते ॥ ९४ ॥ 
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द॒क्षहस्तस्य कुर्वीत 
वामोपरि कनीयसीम् । 

तजन्यहृष्टयोगेन 
दृक्षाधो वामकाङ्करीः ॥ ९९ ॥ 

निःसन्धिबन्धो दाविस्थं 
वेधिता श्युक्तिरुच्यते । 

ये तत्र पानकाटे त॒ 
चिन्दवो यान्ति मेदिनीम्॥९६॥ 

तेसतष्यन्ति हि वेतार- 
गुह्यकादयया गभस्तयः । 

धारया भेरवस्तुष्येत् 
करपानं पर ततः ॥ ९७ ॥ 

प्रवेडोऽत्र न दातव्य 
पूवेमेव हि कस्यचित् । 

प्रमादात्त प्रविष्टस्य | 
विचारं नेव चचेयेत् ॥ ९८ ॥ 



७२ श्रीतत्रारोके । 

एवं कृत्वा कमायाग- 
मन्ते दक्षिणया युतम् । 

समारम्भनताम्बुट- 
वखायं वितरेहधः ॥ ९९ ॥ 

रूपकाधात् परं हीनां 
न दृद्यादक्षिणां सुधीः । 

समयिभ्यः कमाद्धिरि- 
गुणा गुवन्तकं भवेत् ॥ १०० ॥ 

एष स्यान्मूतियागस्त 
सवेयागप्रधानकः । 

काम्ये तु संविधो सप्त 
कृत्वः कायस्तथाविधः ॥१०१॥ 

दक्षहस्तेनेति अथात् निविडोन्नतसंकुचिता- 
ङ्रीकेन । तजन्यङ्कषटयोगेनेति अथात् वाम- 
करसबन्धिना, तेन वामोपरिस्थितां दक्षकनी- 
यसी तत्तजन्यद्कष्टाभ्यामेव बद्धां छत्रा अयं 
संनिवेक्षाः स्यात् । तदुक्तम् 
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अथ पात्रविधिनासि ततः यादय विधिम् । 
भद्रं वे्धितश्चक्तिवा पानं मर तत्र शस्यते ॥ 
दक्षिणेन भवेद्धद्रं दस्तन परमेश्वरि । 
दवाभ्यां चेव तु कर्तव्या वेटिद्युक्तिर्महाफला ॥ 
दक्षिणे या कनिष्ठातां कृत्वा वामख चोपरि । 
हस्तय तु वरारोहे तजन्यङ्गष्ठयोगतः ॥ 
कृत्वा वामख चाङ्खस्यो दक्षिणाधो व्यवसिताः । 
निःसन्ि वेष्िश्यक्ति त॒ कृत्वा पानं प्रसिद्धति ॥ 

इति । अत्रेति चक्रयागे । रूपकं दीनारः ॥ 
सप्तकृत्वः करणे प्रयोजनमाह 

जानन्ति प्रथमं गेहं 
ततस्तस्य समथताम् । 

बराबर ततः पश्चा- 
हिस्मयन्तेऽत्र मातरः ॥ १०२॥ 

ततोऽपि संनिधीयन्ते 
प्रीयन्ते वरदास्ततः । 

दवीनामथ नाथस्य 
परिवारयुजोऽप्यटम् ॥ १०३॥ 

वह्भो मूतियागोऽय- 
मतः कायो विपश्चिता । 



चै श्रीतत्रारोके । 

रात्रो गुप्ते ग्रहे वीराः 
राक्तयोऽन्योन्यमप्यटम् १०४ 

असंकेतयुजो योज्या 
देवतारब्दकी तनात् । 

अराभे मूतिचक्रस्य 
कुमारीरेव पूजयेत् ॥ १०९५ ॥ 

काम्या्थेतु न तां व्यह्लां 
स्तनपुष्पवतीं तथा । 

प्रतिपच्छृतिसंज्ञे च 
चतुर्थीं चोत्तरात्रये ॥ १०६ ॥ 

हस्ते च पञ्चमी षष्ठी 
पूवास्रथ पुनवसो । 

सप्तमी तत्परा पित्र्ये 
रोहिण्यां नवमी तथा ॥१०७॥ 

मूरे तु दादसी बाह्म 
भूताश्चिन्यां च पूर्णिमा । 
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धनिष्ठायाममावस्या 
सोऽयमेकादरास्मकः ॥१०८॥ 

अकादित्रयञ्चुक्रान्य- 
तमयुक्तोऽप्यहगणः । 

योगपर्वेति विख्यातो 
रात्रो वा दिन एव वा॥१०९॥ 

योगपवेणि कतंव्यो 
मू्तियागस्तु सवेथा । 

यः सवान्योगपर्बाख्यान् 
वासरान् पूजयेत्सुधीः ॥ ११०॥ 

मर्तियागेन सोऽपि स्यात् 
समयी मण्डटं विना । 

इलयेष मृतियागः श्री- 
सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ १११ ॥ 

तमथतामिति यागादो । बङाबरमिति 
वीरकमेसु सामभ्यमसामथ्यं च । विस्मयन 
इति एवंविधा अपि मया भवन्तीदयाश्चयं मन्वते 
इत्यथः । मातर इति सर्वसंबन्धः । तदुक्तं 



४६, श्रीतन्रारोके । 

प्रथमे मूर्तियागे तु वेश्म जानन्ति साधके । 
द्वितीये तख सामथ्य तृतीये तु वरावरम् ॥ 
चतुर्थं विसयं यान्ति देविता मातरः खयम् । 
पश्चमे तख गत्वा तु विश्चन्ति गृहमभ्यतः ॥ 
पष्ठ तु प्रीतिमायान्ति सप्तमे त॒ वरप्रदाः । 
वाञ्छितं तख दाखन्ति आयुरारोग्यस्षंपदः ॥' 

इति । देवतादाब्दकी तनादसंकेतय॒जः कस्माच 
द्भिधानात् टोकिकराब्दग्यवहारशरुन्या इयथः, 
अत एवोक्तं युक्त इति । श्चुतिसंज्ञ इति श्रवणे। 
उन्तरात्रये इति तदेकतमयुक्ते इत्यथः । एवं 
पूवांखपि ज्ञेयम् । तत्परेलयष्टमी, पित्र्य इति 
मघासु । बाह्य इति 

(केन्द्रायाष्टधनेषु भूमितनयात्खात्मत्रिषु बाह्मणः ।' 

इति ब्राह्मणङ्शब्देन जीवस्याभिधानात् तहैवते 
तिष्ये इयथः । भूतेति चतुदशी । अकोदिब्र- 
येति अकंश्च तदादि च त्रयं चन्द्रभोमवुधलक्ष- 
ममिखयथेः । एवमेतद्रहपञथचकादेकतमेन युक्तो 
यथोक्त तिधिनक्षत्रोपटक्षितोऽह्मणो योगपर्वेति 
विख्यातस्तन्नामेयथेः । यदुक्तं 

(नवमी रोदिणीयोगे पुष्ये चव चतुदेशी । 
हस्ते च पश्चमी ज्ञेया मूके तु द्वाद भवेत् ॥ 
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श्रवणे प्रतिपस्सिद्धा चतुर्थी चोत्तरात्रये । 
पूर्वासु सिद्धिदा पष्ठी मघासु पुनरमी ॥ 
अश्िन्यां पूणिमा ज्ञेया षयुना सप्तमी स्मृता । 
धनिष्ठायाममावाया ज्ञात्वा चेवं वरानने ॥ 
सोमे श॒क्रं तथादि्ये बुधे चेवाथ रोहिते 
कतव्य वारगणनम् 4.1 | | । 

इति ॥ १११ ॥ 
एवं चक्राचनममिधाय पविच्रकविधिमभि 

धातुमाह 
अथोच्यते रिचेनोक्तः 

पवित्रकविधिः स्फुटः; । 
श्रीरलमारखात्रिरिरः- 

राखयोः सूचितः पुनः॥११२॥ 
श्रीसिद्ाटनसद्धाव- 

माखिनीसारश्ासने । 
तत्र प्राधान्यतः श्राम- 

न्मारोक्तो विधिरुच्यते ॥११३॥ 
सूचित इति श्रीसिद्धादो साक्षादनभिधा- 

नात् । पराधान्यत इति स्फुटत्वाविरोषेऽपि तदु- 
त्पत्यादेरत्र आधिक्येन उक्तेः ॥ ११३ ॥ 



४८ श्रीतत्रारोके | 

तदेव आह 

्षीराब्धिमथनोद्धूत- 
विषनिद्राविमूष्छितः । 

नागराजः स्रभुषने 
मेघकारे स्म नावसत् ॥११५॥ 

केवरं त॒ पवित्रोऽयं 
वायुभक्षः समाः रतम् । 

दिव्यं दश्रागुणं नाथं 
भेरवं पयपूजयत् ॥ ११९५ ॥ 

व्यजिन्ञपचच तं त॒ष्टं 
नाथं वषास्वहं निजे । 

पाताटे नासितुं रक्तः 
सोऽप्येनं परमेश्वरः ॥ ११६ ॥ 

नागं निजजटाजूट- 
पीठगं पयकस्पयत् । 

ततः समस्तदेवोघे- 
धारितोऽसो स्रमूधनि ॥११९७॥ 
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महतां महतानां हि 
नाद्भुत विनश्वपूज्यता 

तस्मन्महेशितमर्धि 
देवतानां च सवशः ॥ ११८ ॥ 

आत्मनश्च पवित्र तं 
कुयोदययागपुरःसरम् । 

दश कोल्यो न पूजानां 
पवित्रारोहणे समाः ॥ ११९॥ 

वृथा दीक्षा व्रथा ज्ञान 
गुवोाराधनमेव च । 

विना पवित्रायेनेत- 
दरेन्नागः शिवाज्ञया ॥ १२० ॥ 

तस्मात्सवप्रयल्ञेन 
स कायः कुख्वेदिभिः। 

पविन्रोऽयमिति तच्छब्दउ्यपदेदय इयथः, 
यदुक्तं 

^तेनास्म्याराधितो देवि पतित्रेण महाटमना ।' 
इति 

५9 



५० श्रीतत्रारोके । 

(पित्रो नाम नगेन्द्रो ज्येष्ठो भ्रातासि वासुकेः 

इति च । पवित्रेणेति पाठे तु पञ्चगव्यादिनेति 
उयाख्येयम् । समाः शतं दशयुणमिति वष 
सहसख्रमियथः । तदुक्तं 

'दिव्यवषेसहसरं तु वायुभक्षो महाबलः ।' 

इति । यादिति युवादि; । दशेदयादिना प्रयो- 
जनमुक्तम् ॥ 

कदा कायः इत्याह 
आषाटद्ुद्ान्मिशुन- 

ककंटस्थे रवो विधिः ॥१२१॥ 
कतेव्यः सोऽनिरोधेन 

यावत्सा तुरुपूणिमा । 
तुरखोपरक्षितस्यान्ं 

कातिकस्य दिनं मतम् ॥१२२॥ 
कुखराब्दं पठन्तोऽन्ये 

व्याख्याभेदं प्रकुवते । 
मिथुनेदयादुपलक्षणम् , तेन सिंहादिस्थेऽपि। 

अनिरोधेनेति अविच्छेदेनेयथंः । तुरोपटक्षि 
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तस्येति कातिके हि त॒खागत एव रविभेवेदिति 
भः ॥ 

तमेव व्याख्याभेदं दशयति 

नियातन्रविदः कृष्णं 
कातिकाचरमं दिनम् ॥ १२२॥ 

कुरस्य नियाचक्रस्य 
पूणतवं यत्र तन्मतम् । 

यदुक्त 
'दीपपरवेणि करतव्यं विधानमिदयुत्तमम् । 
कुलं शक्तेः समाख्याता सा च नित्या प्रकीर्तिता ।॥ 

इव्यादय॒पक्रम्य 
(पूणेत्वमेव भवति तत्र तखा महेश्वरि ॥' 

इति 
मध्यमेवात्र सद्ा देवि सवा रिषटनिव्त्तये । 
अनेन तु विधानेन निल्याचक्रं प्रपूजयेत् ॥' 

इलन्तम् ॥ 
एवमेकीयं मतं परददयं, अन्थदप्याह 

माघञ्चुङ्कान्त्यदिवसः 
कुरपर्वेति तन्मतम् ॥१२५॥ 



५५२ श्रीतन्राडोके । 

पूणेत्वं तत्र चन्द्रस्य 
सा तिथिः कुरपूणिमा । 

ननु ऊुरुपवेत्वं चन्द्रस्य पूणेखं तिभ्यन्तरे- 
प्वप्यस्ति, तत् कथं माघप्रणिमेव कुरपूणिमा- 
दाब्देनोच्यते इलयाशङ्खय आह 

दक्षिणोत्तरगः काटः 
कुखाकुरुतयोदितः ॥ १२५ ॥ 

कुरस्य तस्य चरमे 
दिने पूणखमुच्यते । 

इह फाल्युनमासादारभ्य सवत्सरस्य ऋतूनां 
च उदय इति श्रावणमासं यावत् षट् पूणिमा 
उत्तरायणम् । भाद्रपदादारभ्य च माघमासं 
यावत् षडेव प्रणिमा दक्षिणायनम् । यतः कुल- 
शब्दवाच्यस्य दकषिणायनस्य माघान्यदिवसे 
पणत्वमस्तीत्युक्तम् । यच्छति | 

शुखं चा एतत्संवत्सरसख यत्फास्शुनी पौर्णमासी ।' 
इति । तथा 

(फाल्गुनपूणं मास आधेय एतद्वा ऋतूनां खम् ॥' 
इति ॥ 
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अतश्चेदमप्युक्त भवतीत्याह 
द्क्षिणायनषण्मास- 

कतेव्यत्वमतो विधो ॥ १२६॥ 
पवित्रके प्रकारात्व- 

सिद्धये कृष्णस्य वत्मनः । 
रृष्णस्येति तमोरूपसमयरोपादयाद्मनः ॥ 
एवमेतत् परसङ्गादभिधाय प्रकरेतमेव आह 

तदेतदटुशाखोक्तं 
रूपं देवो न्यरूपयत् ॥ १२७॥ 

एकेनेव पदेन श्री- 
रलमाखाकुरागमे । 

तदत्र समये सव- 
विधिसंपूरणात्मकः ॥ १२८ ॥ 

पवित्रकविधिः कायः 
शुद्धपक्षे त॒ सवथा । 

बह इति वेदिकास्प्रश्तीखथः ॥ 
न्यु 
(नमखनमसोर्मष्ये पक्षयोः इष्णश्चङ्धयोः ॥' 



५५९ श्रीतत्रारोके । 

इत्यायुक्त्या कृष्णपक्षेऽपि अयं विधिः कतेव्य- 
त्वेनोक्तः, तत्कथमिहान्यथोक्तमिलयाराङ््य आह 

पूरणं शक्तियोगेन 
राक्त्यात्म च सितं दटम् १२९ 

दक्षिणायनसाजालयात् 
तेन तरिधिरूच्यते । 

एकदित्रिचतुःपञ्च- 
पडटतेकतमं महत् ॥ १३० ॥ 

हेमरलाङ्कितयन्थि 
कुयान्मुक्तापवित्रकम् । 

सोवणसूत्रं त्रिगुणं 
सेकयन्थिररातं गुरो ॥ १२१ ॥ 

परे गुरो त॒ व्यधिक- 
मध्यव्धि परमेष्ठिनि । 

प्राकसिद्धाचाययोगेश 
विषये तु रसाधिकम् ॥ १३२॥ 

अष्टाधिकं रिवस्योक्तं 
चित्ररलप्रपूरितम् । 
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विदययापीटाक्षसूत्रादो 
गुरुवच्छिववत् पुनः ॥ १३३॥ 

वटके कनकाभावे 
रोप्यं त॒ परिकल्पयेत् । 

पाटरसूत्रमथ क्षोमं 
कापासं त्रितितानितम्॥१२९॥ 

तस्मान्नवगुणात् सूत्रा 
्रिगुणादिक्रमात् कुरु । 

चण्डांश्गुणपयन्तं 
ततोऽपि त्रिगुणं च वा ॥१३९५॥ 

तेना्टादशतन्तूत्थ- 
मधम मध्यम पुनः । 

अष्टात्तरदातं तस्मात् 
त्रिगुणं तूत्तमं मतम् ॥१३६॥ 

ग्रन्थयस्तच्वसख्याताः 
षडध्वकटनावरात् । 

यदा व्याससमासाभ्यां 
चित्राः सद्वन्धपूरिताः ॥१३.७॥ 



५५६ श्रीतत्रारोके । 

क अ ® 

विरोषविधिना पूवं 
पूजयित्वापयेत्ततः । 

पवित्रकं समस्ताध्व- 
परिपूणत्वभावनात् ॥ १३८ ॥ 

गुवाटमनोजानुनाभि- 
कण्ठमूधान्तगं च वा । 

ततो महोत्सवः कार्यो 
गुरुपूजापुरःसरः ॥ १३९ ॥ 

तप्याः शासनगाः सवे 
दक्षिणावखभोजनेैः 

महोत्सवः भ्रकतेव्यो 
गीतनत्तात्मको महान् ॥१४०॥ 

चात॒मास्यं सप्तदिनं 
विदिनं वाप्यखाभतः। 

तदन्ते क्षमयेदेवं 
मण्डटादि विसजयेत् ॥१५१॥ 

वहि च पश्चाक्कतव्य- 
श्वक्रयागः पुरोदितः । 
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मासे मासे चतुमौसे 
वर्ष वापि पवित्रकम् ॥ १४२॥ 

सवेथेव प्रकतैव्यं 
यथापिभवविस्तरम् । 

सितं दरभिति सितः पक्षः । उच्यते इति 
अस्मच्छाख्रे हि एवं श्चुतिरस्तीदयाशयः। परे गुरा- 
विति परमयो । अध्यब्धीति चतुरधिकमि- 
्थेः। रसाः षट् । चिच्ररलप्रपूरितमिति अथात् 
ग्रन्थिस्थाने । पाट सूत्रमिति अथात् रूप्याभावे 
ऽपि । चण्डांदावो इादश । ततोऽपि त्रियुणमिति 
पटव्रिरात्तन्तुकमियथः । तस्मात् तिशुणमिति 
चतुर्विरायधिकरशचतत्रयात्मकमिलयथः। तन्त्विति 
यत्र याटशोऽभिमताः । षडध्वेति तेन कटा- 
संख्यया पञ्च अन्थयो यावद्ुवनसंख्यया अष्टा- 
दशोत्तरं रातम्। व्याससमासाभ्यामिति तच्वसं- 
ख्यया यासः, कलासंख्यया तु समास इदयथः। 
चित्रा इति कुङ्मायरुणीकरतखात् , अत एवोक्तं 
सद्वन्धपूरिता इति । चातुमास्यमिति चतुषु मा- 
सेष्विलयथः ॥ 



५५८ श्रीतत्रारोके । 

सर्वथेव अस्य कतेव्यखमुपोदखयति 

वित्ताभावे पुनः कायं 
कारोरपि कशोम्भितेः ॥१४२॥ 

सति वित्ते पुनः शान्यं 
व्याधये नरकाय च । 

मनु 
अभावाननित्यपूजाया अवश्यं दयेषु पूजयेत् । 

इव्यादुक्तया नियलोपप्ूरणाय पवसु पूजनमुक्त; 
तत्कि पविच्रकेणापीलयाशङ्य आह 

नियपूजासु पणवं 
पवपूजाप्रपूरणात् ॥ १४४ ॥ 

तत्रापि परिपूण्वं 
पवित्रकसमचनात् । 

नन्वेवं पविच्रकस्यापि रोपे कि स्यादिदा- 
राज्य जह् 

पवित्रकविरोपे तु 
प्रायश्चित्तं जपेत्सुधीः ॥१४५॥ 
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सु्यद्ः सन्पुनः कुया- 
दियाज्ञा परमेरितः । 

एवं श्रीरलमाखायामुक्तं पवित्रकविधिमभि 
धाय, श्री्रिरिरोभेरवीयमप्याहं 

जथ त्रिरिरसि प्रोक्तो 
टिख्यते तदिधिः स्फुटः॥१४६॥ 

तदेवाह 
त्िप्रमेयस्य रोवस्य 

पञचपव्चात्वकस्य वा । 

दशाष्टादशमेदस्य 
पटसोतस इहोच्यते ॥ १४७॥ 

त्रिप्रमेयस्येति नरदाक्तिरिवात्मकसात् । 
पथचपथात्मकस्येति तच्रप्रक्रियया वक्रतया, बि- 
रोषप्रक्रियया वामेदयादितया च एवंरूपस्ये- 
त्यथेः। षट्सखरो तस इति पिचुवक्रेण सह ॥१४.७॥ 

तत्र अधिकारिनिर्दराय आह 

ये नराः समयश्रष्ठा 
गुरुशाखादिदषकाः । 



६० श्रीतत्रालोके । 

नित्यनेमित्तिकायन्य- 
पवसन्धिविवजिताः ॥ १५८ ॥ 

अकामात् कामतो वापि 
सृक्ष्मपापप्रवतिनः । 

तेषां प्रशमनाथौय 
पवित्रं क्रियते शिवे ॥ १४९ ॥ 

श्रावणादौ कार्तिकान्ते 
दु्कपक्ने युभप्रदे । 

नतु दुःखप्रदे कृष्णे 
कतृराघ्रवरपादिपु ॥ १५० ॥ 

सूष्ष्मेयनेन असंटक्षितत्वमुक्तम् । अत्रेव 
कालं निद्राति श्रावणादाविल्यादिना ॥१५०॥ 

अस्येव खरूपं निर्दैष्रमाह 

पाटसूत्रं तु कोरोयं 
कापासं क्षोममेव च । 

चातुराश्रमिकाणां तु 
सुभ्रुवा कतितोक्षितम् ॥१९५१॥ 
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त्रिधा तु वरिगुणीडरय 
मानसंख्यां त॒ कारयेत् । 

अष्टात्तरं तन्त॒रातं 
तदध वा तद्धकम् ॥ १५२॥ 

हासस्तु पूवेसंख्याया 
दशमिदरमिः कमात् । 

नवभिः पञ्चमिः सप्त 
विंदराया वा हिवादितः॥१५२ 

याटण्रास्तन्तुविन्यासो 
ग्न्धीन्कुयोत्त तावतः । 

चतुःसमविरिप्तांस्ता- 
नथवा कुङ़समन तु ॥ १९५४ ॥ 

व्यक्तं जानुतयन्तं स्या- 
लिङ्ग पीटावसानकम् । 

अचासु गसोभनं मून 
वरितत्वपरिकतट्पनात् ॥१९५९५॥ 

हादशगरन्थिराक्तोनां 
बरह्मवक्राचिषामपि । 



६२ श्रीतत्रारोके । 

कोशेयं पटभेदः । चातुराश्रमिकाणामिति 
समय्यादीनाम् । पूवसंख्याया इति अष्टोत्तर 
रातादिरूपायाः । तत्र अष्रात्तरशतात् दशभि- 
दशमिहासे अष्टानवतितन्तुकानि च पवित्र 
काणि मवन्तीदयादि ब्रूमः । व्यक्त इति प्रति 
मायाम् । लिङ्क इलयथादव्यक्तं उयक्ताठ्यक्ते 
च । अचांखिति सर्वासु । तदुक्तं मये 

(त्रितयं मूर्धि कर्तव्यमात्मवि ारिवात्पकम् ।' 

इति । शक्तीनामिति अघोयादीनाम्। बह्मवक्रा- 
चिषामिति अङ्गवक्राणामिलयर्थः । तदुक्तं तत्रैव 

(नह्मयक्रेथ सदितान्यङ्गानि प्रवदाम्यहम् ॥' 

इति ॥ 
विद्यापीठे चङे रि 

स्थण्डिरे च गुरोगणे ॥१५६॥ 
घण्टायां ख॒क्सरुवे शिष्य- 

रिपु हारतोरणे । 
स्वदेहे वह्किपीठे च 

यथाश्रोभं तदिष्यते ॥ १५७॥ 
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प्रासादे यागगेहे च 
कारयेन्नवरद्धिकम् । 

वहिपीट इति कुण्डे । नवरद्िकमिति 
नानावणमिलयथंः ॥ 

अत्रैव यन्थीन् निदिशति 

वियापीठे त॒ खशराः 
प्रतिमाटिद्धपीठगम् ॥ १५८ ॥ 

वसुवेदं च घण्टायां 
राराक्ष्य्ठादखश सुवे । 

वेदाक्ि सुचि षटात्िरात् 
प्रासादे मण्डपे रविः ॥१५९॥ 

रसेन्दु स्रानगेहेऽब्धि- 
नेत्रे ध्यानगरहे गुरो । 

सप्त साधकगाः पञ्च 
पुत्रके सप्त सामये ॥ १६० ॥ 

चत्वारोऽथान्यशचाखरसे 
रिष्ये पञ्चकमुच्यते । 



६ श्रीतत्रारोके | 

छिद्धिनां केवरो मन्थि- 
स्तोरणे ददश कस्पयेत् ॥१६१॥ 

हरेष्वष्टो मरन्थयः स्युः 
कृत्वेत्थं तु पवित्रकम् । 

पूजयित्वा मच्रजार 
तस्स्थत्वाससते ततः ॥१६२॥ 

पवित्रकाणां संपाय 
कुयात्संपातसंस्क्रियाम् । 

ततः सवत्सर ध्याय 

दवेरवं छिद्रसाक्षिणम् ॥१६२॥ 
द्खा पृणाहूति देवि 

प्रणमेन्मन्रभेरवम् । 
आ समस्तक्रियादोष- 

पूरणेश चतं भ्रति ॥ १६४ ॥ 
यत्किचिदकृतं द््टं 

कृतं वा मात्ृनन्दन । 
तत्सवं मम देवेश 

त्वत्प्रसादालसणश्यतु ॥ १६९५॥ 
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सर्वथा ररिमचकरेदा 
नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। 

अनेन दव्यादेवाय 
` निमच्रणपवित्रकम् ॥ १६६ ॥ 

योगिनीक्षत्रमातृणां 
बर दव्यात्ततो गुरूः । 

पञ्चगव्यं चर दन्त- 
काष्ठं शिष्यः समन्ततः॥१६.अ] 

आचायं निद्रां कुर्वीत 
प्रातरुत्थाय चाहिकम् । 

ततो विधिं पूजयित्वा 
` पवित्राणि समाहरेत् ॥ १६८ ॥ 

दन्तकाष्ठं सच धात्री 
समृद्धात्रो सहाम्बुना । 

चतुःसमं च तेः सार्ध 
भस पञ्चसु योजयेत् ॥१६९॥ 

९ 
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प्राग्दक्षपश्चिमोष्वस्थ- 
वामवक्रेषु वे कमात् । 

पञ्चैतानि पवित्राणि 
सथापयेचेरागोचरे ॥ १५७० ॥ 

कुरोध्म पञ्चगव्यं च 
दावाग्रे विनियोजयेत् । 

वामाग्रतादिसंयुक्तं 
नैवेद्यं त्रिविधं ततः ॥ १७१ ॥ 

दयादखक् तथा मयं 

पानानि विविधानि च । 
ततो होमो महाक्ष्माज- 

मासेस्तिख्युतेरथो ॥ १७२ ॥ 

तिरेधृतयुतेयदा 
तण्ड्ठेरथ धान्यकैः । 

दाकेराखण्डसंयुक्त- 
पञ्चासृतपरितेः ॥ १७३ ॥ 
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मूरं सहखं साष्टोक्तं 
तरिशक्तो बह्यवक्रकम् । 

अविषां तु शातं सष 
ततः पूणाहूतिं क्षिपेत् ॥१७४॥ 

ततोऽञ्जरो पवित्रं तु 
ग्रहीत्वा प्रपठेदिदम्। 

अकामादथवा कामा- 
यन्मया न कृतं विभो ॥१.७९५॥ 

तदच्छिद्रं ममास्वीशच 
पवित्रेण तवाज्ञया ¦ 

मूरमन्रः पूरयेति 
क्रियानियममियथ ॥ १.७६ ॥ 

वोषडन्तं पवित्रं च 
द्यादहिन्टवसानकम् । 

नादान्तं समनान्तं चा- 
प्युन्मनान्तं कमा्रयम्॥ १९७७ 



१. ` भ्रीतत्रारोके । 

एव चतुष्टयं दया- 
दनुरोमेन मोतिकः । 

नेष्ठिकस्तु विरोमेन 
पवित्रकचतुष्टयम् ॥ ३७८ ॥ 

यक्किचिहिविध वख- 
च्छत्रारङ्रणादिकम् । 

तन्निवेयं दीपमाराः 
सुवणतिटभाजनम् ॥ १५७९ ॥ 

वख्चयुग्मयुतं सव- 
सम्पूरणनिमित्ततः। 

भोजनीयाः पूजनीयाः 
रिवभक्तास्तु राक्तितः॥१८०॥ 

चतुखिग्येकमासादि- 
दिनेकान्तं महोत्सवम् । 

कुयांत्ततो न त्रजेयु- 
रन्यसथान कदाचन ॥ १८१ ॥ 
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ततस्तु देरिकः पूज्यो 
गामस्मे क्षीरिणीं नवाम् । 

ददयास्सुवणेरलादि- 
रुप्यवखरविमूषिताम् ॥ १८२॥ 

वदे हुरुश्च संपूणां 
विधिस्तव भववत्िति । 

वक्तव्यं देवदेवस्य 
पुनरागमनाय च ॥ १८३ ॥ 

ततो विसजनं कायं 
गुप्तमाभरणादिकम् । 

नेवेयं गुरुरादाय 
यागार्थं तन्नियोजयेत् ॥१८९॥ 

चतुणामपि सामान्यं 
पविन्रकमिति स्मृतम् । 

नास्माद्रतं परं किञ्चित् 
का वास्य स्तुतिरुच्यते॥१८५॥ 



७० श्रीतत्रारोके । 
® द प 

रोषं त्वगाधे वार्योधे 
> (= 

क्षिपेन्न सापयेर्स्थिरम् । 
खाराः पथाशत्। वसुबेदमण्टाचत्वारिशत् । 

दाराक्षि प्विरात्। बेदाक्षि चतुर्विशत् । रविद्री- 
दश । रसेन्दु षोडश । अब्धिनेत्रे चतुर्विरात् । 
तदुक्त 

(विधापीढे त॒ पञ्चार्त् प्रतिमालिङ्गपीव्योः। 
चत्वारिंशदथाष्टं च षण्टायां पश्चर्विरतिः ॥ 
अष्टादश सुवे ज्ञेयाः सचि विंशचतुस्तथा । 
प्रासादे चेव पटूर्रिंशत् दादश्व तु मण्डपे॥ 
ध्यानगेहे चतुर्विंशत् षोडश्च सल्ानमण्डपे ॥ 
देशिके सप्त दातव्याः साधके पश्चकं ददेत् ॥ 
पुत्रके सप्कं दच्याचतु; समयिनां तथा । 
अन्यशास्रोदितानां च शिष्याणां पञ्चकं ददेत् ॥ 
लिङ्गिनां केवलो प्रन्थिस्तोरणेऽथ द्विपश्चकम् । 
दारेषु अष्टकं दयाद्वन्थीनां मात्नायिके ॥' 

इति । तरस्थखादि प्रागेव व्याख्यातम् । अने- 
नेति श्छोकवद्धेन मन्रेण । आहिकं च कुर्वतिति 
प्राच्येन सबन्धः । तत इति आहिकानन्तरम् । 
विधि प्रूजयित्वेति गणेशादिषिधि विशेषेण इ- 
्रेयथः । यदुक्तं 
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विधिपूजां समाचरेत् । 
गणेशे प्रथमं पूज्य गुरुत्रयस्मन्वितम् ॥ 
सबोावरणसंयुक्तं तरिशिरोमातनायकम् । 
पवित्राण्याहरेस्पश्चात् 9 | | | 

इति । तेरिति दन्तकाष्ादिभिः सर्वैः 
(दन्तकं तथा देवि पूेवक्र नियोजयेत् । 
धात्रीं त॒ ृ ्तिकायुक्ता दक्षिणे विनियोजयेत् ॥ 
मृदमामरकेयुक्तां पश्चिमे विनियोजयेत् । 
वारि चामलकैयुक्तं चतःसमसमन्वितम् । 
उष्वेवक्रसख दातव्यं भख कष्टमरदादिना ॥ 
उत्तरखय तु वक्रय दापयेन्लुम्बकोत्तमः ॥ 

इति । एतानीति दन्तकाष्टादीनि । ईंशगोचर 
इति तत्कोणे । इदमिति वक्ष्यमाणम् । तदन्न 
सप्रणवोऽयं शोको यथाभिप्रेतो मूमच्रः। पूरय 
क्रियानियमं वोषडित्युहः । जयमिति तक 
स्पनया, एवमिलयायेन सह॒ चतुष्टयमिदत्र 
छेदः । पुनरागमनायेति 

उनाधिके यद्विपरीतचे्ट 
क्षमख सवे मम विश्वमूर्ते । 

प्रसीद देवेश नमोस्तु तुभ्यं 
प्रयाहि तुष्टः पुनरागमाय ॥ ` 

इति वक्तव्यम् । यक्षमिति यथा पामरादिरन्यो 
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रोभादिवेवदयं न जानीयात् , अत एवोक्त 
यागार्थे तन्नियोजयेत् । कास्य स्तुतिरिति । 
तदुक्तम् 

(एतदेवि परं गु वरतानामधिनायकम् । 
विपरीतविनान्ञाय कर्तव्यं चुम्बकादिभिः॥ 

इत्युपक्रम्य 
(कुच्छचान्द्राथणेनेव वाजपेयाश्वमेधकेः । 
सोत्रामणिं चातिकृच्छं सम्यड्निर्वल्ये यत्फलम् ॥ 
तर्फरं कोटिगुणितं पवित्रारोहणे कृते ।' 

इति ॥ 
इदानीं कुखुपवादावासूतरितो नेमित्तिकवि- 

धिरुच्यते इत्याह 

जथ नेमित्तिकविधि- 
यः पुरासूत्रितो मया ॥ १८६॥ 

स भण्यते तत्र कायां 
देवस्या चा विदोषतः । 

चक्रयागश्च कतव्यः 
पूर्वोक्तविधिना बुधः ॥ १८७॥ 
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तत्र यदययन्निजाभाष्- 
भोगमोक्षोपकारकम् । 

पारम्पर्येण साक्षाद 
भवेचिदचिदात्मकम् ॥ १८८॥ 

तत्पूञ्य तदुपायाश्च 
पूज्यास्तन्मयताप्तये । 

तदुपायोऽपि संपूञ्यो 
मूतिकाटक्रियादिकः ॥ १८९॥ 

चिदचिदार्मकमिति आत्मपाणादिरूपमि- 
यथः । तदुपाया इति ज्ञानयोगादयः । मूति- 
दिह्नदिरूपा, काटः कुरुपवादिः, किया सलान- 
ध्यानादिरूपा ॥ १८९ ॥ 

ननु उपाथत्वं नाम तदुपकरणमात्ररूपत- 
मुच्यते, तस्यापि प्रजया [क स्वादिव्यारङ्कय 
आह 

उपेयसूतिसामथ्य- 
सुपायत्वं तद चनात् । 

१ 
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तद्रूपतन्मयीभावा- 
दुपेयं शीघ्रमाघ्रयात् ॥ १९० ॥ 

इदं हि नाम उपायस्य उपायतवं यदुपेया- 
विष्करणे परानपेक्षं समथत्वम्। तत् तस्य उपे- 
योपायस्यापि अचेनात् 

‹*. “सा पूजा द्यादरा्यः ।' (वि० भै० १४७ शो °) 

इत्यादिनीदया तत्रेव ख्यात् उपायेऽपि तहुपेये 
इव तन्मथीभावो भवेत् येन यथायथमधिरो- 
हात् निविंरम्बमुपेयमयतेव स्यात् ॥ १९० ॥ 

अत एव आह 

यथा यथा च नेकख्य- 
सुपायेषु तथा तथा । 

अवरयंभावि कायं 
विरोषाचाचनादिके ॥ १९१ ॥ 

विदोषादिति खोके हि यावदुपायोपेययोर- 
न्यतवात् अन्यथाभावोऽपि संभाव्येत, इह पुन- 
रुपेयमयतापत्तिरेव उपायत्वमिलन्यथाभावारा- 
ङ्गाया अपि नास्यवकादा इद्यारयः ॥ १९१ ॥ 
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अतश्च आत्मज्ञानस्य साक्षान्मोक्षाद्युपाय- 
त्वात् तदवासिदिनं मुख्यं पर्वेलयाह 

ज्ञानस्य कस्यचिस्पाप्ति- 
मोगमोक्षोपकारिणः । 

यदा तन्मुख्यमेवोक्त 
नेमित्तिकदिनं बुधैः ॥ १९२॥ 

तदुपायः शाखमत्र 
वक्ताप्योपयिको गुरः । 

तदिवययोऽपि गुरुभ्राता 
सवादाञ्ज्ञानदायकः ॥ ३१९३ ॥ 

ननु इह पितरमुदिर्य भ्रात्रादिव्यवहारो 
न्याय्यः, तत्कथं युरुमुदिदयापि एवमुक्तमिदा- 
राज्य आह 

गुरोः पली तथा भ्राता 
पुत्र इलयादिको गणः । 

न योनिसंबन्धवरशा- 
हिदयासबन्धजस्तु सः ॥१९४॥ 
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नन्वत्र कस्मान्न योनः संबन्ध इलयाशङ्ख्य 
आह 

वीयोरुणपरीणाम- 
देहाहन्ताप्रतिष्ठिताः। 

देहोपकारसन्ताना 
ज्ञातेये परिनिष्ठिताः ॥ १९९५६॥ 

देहसन्तानः पुत्रादिः, उपकारसन्तानः सेव- 
कादिः ॥ १९ ॥ 

अतश्च स्प्रतिरपि युक्तयाह 

तथाच स्रतिराखेषु 
सन्ततेदायहारिता । 

युक्तैव तावान्स द्युक्तो 
भेदादुरान्तिकत्वतः ॥ १९६ ॥ 

ये तु लयक्तरारीरास्था 
बोधाहम्भावभागिनः । 

बोधोपकारसन्तान- 
हयात्ते बन्धुताजुषः ॥ १९७॥ 
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तावानिति पुत्रपोत्रादिक्रमेण तथा तथा 
स्थित इत्यथः । स इति पित्रादिः । दूरान्त- 
कत्वतो भेदादिति पुत्रभ्रात्तपुत्रादिरक्षणात् । 
यदभिप्रायेणेव 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तखय तख धन भवेत् ।' (मनु ° ९।१८७) 
इलादि स्म्रतम् । यक्तशरीरास्था इति देहा- 
दावनात्माभिमानिन इत्यथः ॥ १९७ ॥ 

ननु अस्य कथं देहादावहम्भाव एव श्रदयेत्; 
येन तत्र अनास्थापि स्यादिलयाशज्् आह 

तत्रस्थं प्राग्यदा पर्ये 
च्छत्तयुन्मीरितदक्वियः । 

इत्थमिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण ॥ 
तदेव आह् 

देहस्तावद्यं पूवं 
पूवापादाननि्मतः ॥ १९८ ॥ 

आत्मा विकाररहित 
दाश्वतत्वादहेतुकः । 

परवेपूरवेति पितरपितामहादयः, अत एव 
कृुतकत्वाहिनश्चरः ॥ 



७८ श्रीतच्रालोके । 

ननु यदि आत्मा निविंकारः, तत्कथं पूणां 
ऽपि अप्रणतां श्रयेत्, अपूर्णोऽपि प्रणताभिलया 
शङ्भय आह 

स्ातन्यात् पुनरात्मीया- 
द्यं छन्न इव स्थितः ॥१९९॥ 

पुनश्च प्रकटीभूय 
भरवाभावभाजनम् । 

ननु अस्य पुनः खत एव चेद्धेरवीभावो भ 
वेत्, तक्छृतमनया प्रक्रान्तया दरोनव्यव- 
स्थया; मरपरिपाकादिश्च हेतुनं न्याय्य इत्यु- 
क्तम्, तत्कतरस्तावदत्र समुचित उपाय इति 
न जानीम इलयाराङ्य आह 

तत्रास्य प्रकटीभावे 
मुक्तिसुक्त्यात्मके भृशम् २०० 

य उपायः समुचितो 
दानस्न्तन सष सः । 

समुचितोपायत्वमेव अस्य दशयति 
ऋमर्छटोभवत्तारक्- 

सटशाज्ञानधारया ॥ २०१ ॥ 
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गरुहिजातीयतया 
प्राप्यं शीरं हि खभ्यते । 

ननु एवं प्राप्यराभेऽस्य किं स्यादियाशा ङ्ख्य 
आह् 

एव चानादिसंसायो- 
चितविज्ञानसन्ततेः ॥ २०२ ॥ 

ध्वंसे रोकोत्तरं ज्ञानं 
सन्तानान्तरतां श्रयेत् । 

इदमेव च अन्येरितो बाद्येराश्रयपराव्रत्तिरि- 
त्युक्तम् ॥ 

यद्यपि च विन्ञानसन्तानस्य कारणमुक्तं, 
तथापि सहकारिखात् न तन्मुख्यमिदत्र मु- 
ख्येन कारणान्तरेण भाग्यमिलयाह 

असंसारोचतोदार- 
तथाविज्ञानसन्ततेः ॥ २०२ ॥ 

कारणं स॒ख्यमायं त- 
दरुविज्ञानमात्मगम् । 

मुख्यमिति उपादानरूपमिदयथः ॥ 



८9 श्रीतत्रारोके । 

तदेव अस्य उपपादयति 

अल्यन्तं स्विरशेषाणां 
तत्रापिणवशात् स्फुटम् ॥२०४॥ 

उपादानं हि तदुक्तं 
देहभेदे हि स्यपि । 

तत्रापणवकश्ादिति उपादानकारणं हि अनु- 
गामि भवेदिति भावः ॥ 

ननु देहभेदे सति अन्यस्य अन्यन्न कथं 
खविरोषापणं न्याय्यमिलाश्च ज्य आह 

देहसन्ततिगो मेदा- 
भेदो विज्ञानसन्ततेः ॥२०९५॥ 

न तथाव्वाय योगीच्छा- 
विष्टश्ावदरारीरवत् । 

न तथालायेति कवचिदपि नानयोः प्रयोज 
कप्वमिदयथः ॥ 

नच अचर कस्यचिदिपतिपत्तिरिव्याह 
योगिनः परदेहा दि. 

जीवत्तापादने निजम् ५२०६॥ 
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देहमलयजतो नान- 
ज्ञानोपादानता न किम् । 

नानाज्ञान ति चक्षरादीन्दरिय जानामिदथेः ॥ 
प्करुतमव उषसहरत 

तेन विज्ञानसन्तान- 
प्राधान्यायोनसन्ततेः ॥२०.७॥ 

अन्योन्यं गुरुसन्तानो 
यः रिवज्ञाननिष्ठितः । 

इत्थं स्थिते त्रयं मुख्यं 
कारणं सहकारि च ॥ २०८ ॥ 

एककारणकायं च 
वस्त्विदयेष गुरोगणः । 

इत्थं स्थित इति योनसन्ततेयेणभावेन य॒र्- 
सन्ततेरेव प्राधान्ये न्याय्ये इत्यथः ॥ 

तदेव षिभजति 

गुरुः कारणमत्रोक्तं 
तत्पन्नी सहकारिणी ॥ २०९॥ 

१ १. 



८र् शीतत्रारोके । 

यतो निःराक्तेकस्यास्य 
न यागेऽधिङकृतिरभवेत् । 

सहकारिणश्च कदाचिदसंभवेऽपि न काचित् 
क्षतिरिलयाह 

अन्तःस्थोदारसंवित्ति- 
 श्क्तेवाह्यां विनापि ताम् २१० 

सामथ्यं योगिनो यद- 
हिनापि सहकारिणम् । 

एकजन्या भातरः स्थु- 
स्तत्सटग्यस्त॒ कोऽपि सः २११ 

पुनः परम्परायोगा- 
दस्वर्गोऽपि भण्यते । 

सुख्य एष तु सन्तानः 
पूज्यो मान्यश्च सवेदा ॥२१२॥ 

तत्सहगिति युरुभ्रात्रादिसदश इत्यथः २१२ 
इदानीं 

। श्गानख कखचिसापिः* ००००००७० ००७०6०७ ५०९०) (१९२) 
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इत्यादिना उपक्रान्तं नैमित्तिकदिनमुख्यत्व- 
मेव निवांहयति 

गुवादीनां च सम्भूतो 
दीक्षायां प्रायणेऽपि च । 

यद्हस्तद्धि विज्ञानो- 
पायदेहादिकारणम् ॥ २१२ ॥ 

एवं स्रजन्मदिवसो 
विज्ञानोपाय उच्यते । 

तारग्मोगापवगांदि- 
हेतोर्दहस्य कारणम् ॥ २१७४॥ 

दीक्षादिकश्च संस्कारः 
स्वामनो यत्र चाह्कि तत् । 

भवेज्ञन्मदिनं मुख्यं 
ज्ञानसन्तानजन्मतः ॥ २१५॥ 

सकं सृतिदिनं यत्त 
तदन्येषां भविष्यति । 



८४ श्रीतश्रारोके । 

नेमित्तिकं सृतो यस्रा- 
च्छिवाभिन्नस्तदा भवेत्॥२१६॥ 

खजन्मेति रिष्यादेः । इदमत्र तात्प्य- 
यदिह सर्वेषां खजन्मदिनं ताबन्मुख्यं नेमि- 
्तिकम् । तथाहि यदि अयं दहो नाभविष्यत् , 
तज्ज्ञानमपि नाभविष्यत् । एवं गुरुजन्मदिन- 
मपि, तदभावे किं सतापि सखजन्मदिनेन 
स्यात् । एतच दीक्षासंस्कारं विना सर्वे व्यथ- 
मिति तदिनमपि मुख्यमेव नेमित्तिकम् । तदपि 
विनज्ञानसन्ततेरुत्पादात् जन्मदिनमेव । प्रायण- 
दिनमपि एवमेव यद त्रापि रिषेनेकात्म्यापत्तिः। 
इयांस्तु विशेषो यदुभयमेतत् खपरयोरपि, इदं 
त॒ परस्येवेति । एवं च दिनत्रयस्यापि विज्ञानो- 
पायदेहादिकारणस्वं युक्तमेवोक्तमिति ॥ २१६॥ 

ननु मरणमेव नाम किमुच्यते यसिन्सति 
रिवाभेदोऽपि भवेदिव्याराङ्कायां प्रसद्कापतितं 
मरणखरूपमेव तावदभिधातु प्रतिजानीते 

तत्र प्रसङ्कान्मरण- 
सरूपं वरमह स्पुटम् । 
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अनेन युवादिजन्मदीक्षाभ्रायणदिनाचोप्रयो- 
जनादिनिरूपणानन्तर्यण अनुजोदेशोदिष्टम्- 
तिपरीक्षणमपि उपक्रान्तम् ॥ 

तदेव आह 

व्यापकोऽपि शिवः खेच्छा- 
करुप्तसङाचसुद्रणात् ॥ २१७॥ 

विाचनत्रएरक्मावध 

वदरात्त्तच्छरीरभाक् । 
किं नाम च अस्य शरीरभाक्त्वमुच्यत 

इत्याशङ्ध आह 

दारीरमाक्सं चेताव- 
त्तद भस्थदेहगः ॥ २१८ ॥ 

सवित्तेः शृन्यरूढायाः 
प्रथमः प्राणनोदयः । 

तञ्च शारीरभाक्छं संवित्तेरेतावत्-यदस्याः 
शरन्यदशामधिद्धयानाया बदिरुच्छलनादुदरा- 
कारागमें वतमानं दहं गतः प्रथमः पाणनोदयः 

श्राङ् संवित् प्राणे परिणता ॥' 



(८६ श्रीतत्राखोके । 

इति नयेन आययस्पन्दसंक्ञितया भराणनामात्र- 
रूपतया संवित् आदयानतामाश्ितेदथेः ॥ 

ननु गभस्थ एव देहः ऊतस्त्यो यद्वतत्वेन 
प्राथमिकः पराणनोदयोऽपि स्यादिलयाशङ्ध आह 

गर्भस्थदेह निमीणे 
तय्येवेश्चरता पुनः ॥ २१९ ॥ 

असङ्ाचस्य तन्वादि- 
कतौ तेनेश उच्यते । 

तस्येबेति प्राथमिकस्येव प्राणनोदयस्य । 
असङ्कोचस्येति अपरिश्दीतप्राणापानायवच्छे- 

दस्येयर्थः । यद्वशादेव अयं पमावादुकानां पवा- 

दस्तन॒करणभुवनादिनिमोता परमेश्वर इति ॥ 

गृहीतसङ्खोचः पुनरयं जाञ्याचेतनाधिष्ठेय 
एवेद्याह 

स वाथ्वात्मा च्ठे तसि- 
 न्देहयन््रे चिदामना ॥२२०॥ 
प्रयेमाणो विचरति 

भखायन्रगवायुवत् । 
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अतः प्रागगादसंसपो- 
स्थितवत्स प्रवुद्यते ॥२२१॥ 

क्रमादेहैन साकं च 
प्राणना स्याहरीयसी । 

तत्रापि कमेनियति- [र 
वरात्सा प्राणनाक्षताम्॥२२२॥ 

 गरह्भाति गुन्यसुषिर- 
संवित्स्पश्ाधिकत्वतः । 

एव क्रमेण सपृष्र- 
देहप्राणवरो भृशम् ॥२२३॥ 

मोगान्कर्मकृतान्मुङ्क 
योन्ययोनिजदेहगः । 

स॒ इति प्रथमः प्राणोदयः । वायवात्मेति 
प्राणापानादिवायुपञ्कात्मना गहीतावच्छेद इ- 
त्यथः । अत इति एवं वाय्वात्मनोऽस्य विचर 
णाद्धेतोः । स इति गभस्थो देहः। तदुक्तं प्राक 

(सा प्राणष्रत्तिः प्राणाय पैः पश्चमिरात्मसात् । 
दें यत् रुते संवित्पूणंस्तेनेष भासते ॥' (६।१४) 



८८ श्रीतघ्रारोके । 

इति । तत्रापीति एवं बलीयस्त्वे सतीलयथंः । 
अक्षताग्रहणे श्रन्येयादिहेतुः, शन्याश्वक्षुरा- 
दीन्दियापिष्ठानरूपाः सुषीनोडीरेभमानस्य सं 
वित्स्पशस्य आधिक्यात् उन्द्रियनादीषु प्राणना- 
त्मनः संवित्स्परोस्य उद्रेकेण अवस्थानादि- 
तथः । अत्रापि हेतुः कमेनियतिवरादिति, 
यदभिप्रायेणेव 
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाचा वायवः पश्च ।' (सांऽका०२९) 

इत्यादि अन्येरुक्तम् । मुद्ध इति अथादहीतसं- 
कोचः शिव एव ॥ 

नच एतत्खोपक्ञमेव अस्माभिरुक्तमिदयाह 
उक्तं च गङ्घरामिख्ये 

राखे शतांद्युमोरिना ॥२२५॥ 
यथा गहं विनिष्पाय 

ग्रही समधितिष्ठति । 
तथा देही तनुं कृत्वा 

क्रियादिशुणवजतः ॥ २२५ ॥ 
किञ्चिस्स्फुरणमात्रः भा- 

भ्िष्करः सोऽपि शबग्यते । 
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र्फुटेन्द्रियादितच्वस्तु 
सकरात्मेति भण्यते ॥ २२६॥ 

इलयादि श्रीग्नरोक्तः 
तत एव पटेदहू । 

तत एव वहु पठेदिति अस्माभिस्तु अन्थ- 
विस्तरभयान्न पटितमिदयभिषायः। तदुक्तं तत्र 

ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तं विश्वं तु सचराचरम् । 
मायातच्वसकाश्चात्त स्वमेव विनिःसृतम् ॥ 
धमोधर्मनिबद्धस्तु पिण्ड उत्पद्यते तदा । 
तत उत्पद्यते गन्धः श्ुक्रशोणितसंभवः ॥ 
शुक्रान्मासं ततो मेदो मजा चाख्ीनि देहिनाम् । 
रक्ताच्चक्लायुमांसं च धातुपटं भवेदिदम् ॥ 
श॒क्र च शोणितं चव अष्टधातुकच्यते । 
पश्चाद्धतगणोपेतो देहो भवति देहिनाम् ॥ 
यथा गृहं तु निष्पाद्य गृही पश्चात्तु तिष्टति । 
एवं देहं विनिष्पाद्य ददी तिष्टति चेश्वरः ॥ 
पुरुषः शून्यरूपस्तु निष्क्रियो गुणवजितः । 
किचिर्स्फुरणमात्रस्तु निष्कः स हि कथ्यते ॥ 
सकलः कलया युक्तः शान्तात्मा प्रयुरव्ययः । 
तन्मात्राणि च भूतानि इन्द्रियाणि दशेव तु ॥ 
इन्द्रियाथो मनो वुद्धिस्तथाहकार एव च। 
विज्ञेयः सको देष धिनो देहे व्यवसितः ॥ 

१९ 



९० श्रीतध्रारोके । 

मानुषाणां पशूनां च सपाणां जलचारिणाम् । 
व्यापकोऽपि शिवाख्यो वे संसारे संगव्यवयितः ॥ 

इत्यादि वहू ॥ 
इह मरणस्य नान्तरीयकबत्तितात् जन्मा- 

भिधानप्रूवं समुचितं वचनमिलयाह 
क्षये तु कमणां तेषां 

देहयन्ेऽन्यथागते ॥ २२५७ ॥ 
प्राणयन्रं विघटते 

देहः स्यात्करुञ्यवत्ततः । 
तेषां तु कमेणामिति देहारम्भकाणाम् । तत 

इति भराणयच्नस्य षिघटनात् ॥ 

तद्विवटनमेव दंशैयति 
नाडीचक्रषु सङ्ोच- 

विकासो विपरीततः ॥२२८॥ 
मद्भः शोषः छ्किदिवात- 

छेष्माम्यपचयोचयेः 
दसेयमादि यत्किञ्चित् 

प्राक्संस्थानोपमदकम्र ॥२२९॥ 



२३१ छोऽ } अष्टाविंरामाहिकम् ९१ 

देहयन्त्रे विघटनं 
तदेवोक्तं मनीषिभिः । 

विपरीतत इति संकुचितं हि नादीचक्रं विक- 
सति, षिकसितं च संकुचतीति । अभिः पित्त, 
तेन धातुत्रयस्यापि अपचयादल्यन्तं वा चयादस्य 
भङ्गादि भवेत् येन एतत् प्राम्रपासप्च्युतिमेव 
आसादयेदवम् । किं बहूना यदेव नाम हि 
किथित् देहयच्रे प्राक्संस्थानोपमर्द॑कं, तदेव 
मनीषिभिविघटनमित्यक्तं यष्छोके मरणमिति 
प्रसिद्धम् ॥ 

नच एतावतेव अस्य संसारोच्छेद् इल्याह 

तस्मिन्विघरिते यन्त्र 
सा संविस्प्राणनात्मताम् २३० 

गह्णाति योनिजेऽन्यत्र 
वा देहे कमंचित्रिते । 

स देहः प्रतिबुध्येत 

प्रसुप्ताव्थितवत्तदा ॥ २२१ ॥ 



९२ श्रीतत्रारोके । 

तस्यापि भोगतद्ानि- 
मृतयः प्राग्वदेव हि । 

यत्र इति देहे वाराब्दादयोनिजेऽपि। प्रतिबु- 
ध्येतेलयनेन अस्य खष्टिरुक्ता । भोगतद्धानीति 
तत्प्रास्यप्राक्षी, एषेव च अस्य स्थितिः ॥ 

एते च अस्य खष्यादयः कमवलोपनता 
इति निययाद्यपेक्षिखात् तत्तदेचित्र्यभाजो 
भवन्तीयाह 

विसृष्टिसितिसंहारा 
एते कमवखादयतः ॥ २३२॥ 

अतो नियतिकाखादि- 
वेचिन्यानुविधायिनः । 

अनुयहः पुनरस्य कमादि अनपेक्ष्येव स्यादि. 
त्याह 

अनुग्रहस्त॒ यः सभ्यं 
स्स्वरूपे विकस्वरे ॥ २३२ ॥ 

ज्ञप्यात्मेति कथं कम- 
नियलयादि प्रतीश्नते । 



२३६ शो० ] अष्टारविंशमाष्िकम् । ९३ 

नयु अनुयहस्यापि कमादिहेतुखे को दोष 
इत्याराङ्य आह 

कमकाटनियलादि 
यतः सङ्कोचजीवितम् ॥२३४॥ 

सङ्गोचदानिरूपेऽस्ि- 
न्कथं हेतुरनुय्रहे । 

अनुयहश्च कऋमिक- 
स्तीव्रश्चेति विमियते ॥ २२५॥ 

प्राक् चेष विस्तराल्पोक्त 
श ¢. 

इति किं पुनसुक्तिभिः। 
यदुक्तं प्राक् 

ध्यत्तु कसिश्चन शिवः खन स्पेण भासते । 
तत्राख नाणुगे तावदपेक्ष्ये मरुक्म॑णी ॥ 
तथाखरूपताहानो तद्रतं हेतुतां कथम् । 
वरजेन्मायानपेक्षस्वमत एवो पपादपेत् ॥ 
तेन शद्धः खप्रकाशः शिव एवात्र कारणम्।'(१२।११६) 

इति । प्रागिति राक्तिपातपरीक्षाह्धिके ॥ 
ननु एवंविधेन अनुयरहेण अस्य फं स्या- 

दित्याश्ङ्य आह 



९ श्रीतत्रारोके । 

तेन दीक्षाशिषन्ञान- 
द्ग्धसङ्ोचवन्धनः ॥ २३६ ॥ 

देहान्ते शिव एवेति 
नास्य देहान्तरस्थितिः 1 

नन्वेवं देहान्तरानुत्पत्तो दीक्चेव किं निमि- 
त्मुत निमित्तान्तरमस्तीदयारङ्ख्य आह 

येऽपि तचावतीणानां 
राकराज्ञानुवतिनाम् \ २२५ 

स्वयम्भूसुनिदेवर्षि- 
मनुजादिभुवां ग्रहे । 

मृतास्ते तत्पुरं प्राप्य 
पुरे२।६क्षिताः कमात्॥२३८॥ 

मलयंऽवतीयं वानो वा 
रवं यान्यपुनभवाः । 

तत्र स्वयम्भुवो देधा 
केऽप्यनुग्रह तत्पराः ॥ २३९॥ 



२४३ ० ] अष्टार्विंशमाहिकेम् । ९.९५ 

केऽपि खकृत्यायातांश्ष- 
सानमात्रोपसेविनः । 

येऽनुम्रहाथमाज्ञपता- 
स्तेषु यो सियते नरः ॥२४०॥ 

सोऽनुयरह स्फुटं यानि 
विना मल्ावतारतः । 

यस्तु स्वकार्यं कुवाण- 
स्त्स्थानं नांशातस्यजेत् २४१ 

यथा गोरी तपस्यन्ती 
करमीरेपु गुहागता । 

तत्रैव वा यथा ध्याना- 
इारे नरह रिविमुः \! २४२॥ 

वितस्तां नयतो दैत्यां 
सख्रासयन्टक्त उत्थितः । 

साटिग्रामे यथा विष्णुः 
रिवो वा स्वोपभोगिनः २४६ 



९.४ श्रीतघ्रारोके । 

तपस्यन्तो बदर्या च 
3, 

नरनारायणो तथा । 
इत्येवमादयो देवाः 

स्वकरयांशास्ितास्तथा ।॥ २५५॥ 

आराधिताः स्वोचितं त- 
च्छीप्रं विदधते फरम् । 

सकृयांशखताना च 
¢. न 

धाञ्चि येऽन्तं ब्रजन्ति ते २४५ 

तत्र भोगांस्तथा भुक्वा 
मर्येष्ववतरन्यपि । 

मलयावतीणास्ते तत्त 
दशकास्तन्मयाः पुनः ॥२४६॥ 

तरीक्षाज्ञानचयादि- 
ऋमायान्ति शिवात्मताम् । 

सथावरायास्तियगन्ताः 
परावोऽस्िन्हये ताः ॥२४५॥ 



२४८ शछो° 1 अष्टाविंशमादिकम् | ९७ 

 स्वकमसंस्कियावेधा- 
तद्धोके चित्रताजुषः । 

यद्यपि च अत्र पतित्रकविभ्यनन्तरं तीथी- 
यतनचचेनमुषिष्ठं, तथापि तत् मरणोपयोगि- 
त्वात् तत्परीक्षान्तरुपक्षि्षमिति न कश्चित् पूर्वा. 
परव्याघातः। अनुयह तत्परा इ ति अवादिभ्यो हि 
तत्तेभ्यः परमेराज्ञया पञ्चापि अष्टकानि अनु- 
ग्रहाथमेव भुवमवतीणांनीलयारायः । स्फुटमिति 
अनुयहाथमेव एषामवतीर्णात् । तपस्यन्ती- 
त्यादिना एषां खकायात्रेदनं कृतम् । तत्रेति 
तत्परेषु मलष्वप्यवतरन्तीति तेषां साक्षादनु- 
ग्रहकारिखा भावात् । तत्तदंशका इति बदह्यवि- 
ष्णुरुद्रायंशा इत्यथः । अस्मिन्द्रय इति अनु- 
ग्रहार्थं खकायो्थं च अवतीर्णे ॥ 

ननु यदि एवमच्र स्थाव्रादीनां साखोकयं 
स्यात्, तन्मनुष्याणां का वार्तदयाश् ङ्य आह 

पुंसां च पड्युमात्राणां 
सारोक्यमविवेकतः ॥ २४८ ॥ 

पशरुमात्राणामिति अन्येषां पुनः सायुञ्या- 
यपि भवेदिति भावः ॥ २४८ ॥ 

१३ 



९.८ श्रीपघ्रारोके । 

ननु एषां स्थावरादिवदेवं किमविवेकः सम- 
स्ति न वेद्याराङ्खय आह 

जविवेकस्तदिरोषा- 
नन्मेषान्मोव्यतस्तथा । 

तद्विरोषानुन्मेषादिति राजसत्वात् पुंसाम् । 
मोढ्यत इति स्थावरादीनां तामसस्वात् ॥ 

ननु अन्यत्र स्थावरादोनां 
धयेषां मृतानां चमाणि यान्ति योगं चिवालये । 
वृक्षाणामपि दारूणि तेऽपि रद्रा न संशयः ॥ 

इति दशा रुद्रत्वमेव भवेदि्युक्तम् । इह पुन- 
रेषां सारोक्यं कस्मादभिहितमिदयाशङ्खय आह 

स्थावरबस्तलभमव- 

सुत्तरोत्तरतां च वा ॥ २४९ ॥ 
प्रपदययन्ते न ते साक्षा 

दरद्रता तां कमात्पुनः । 
तथाभावमिति स्थावरादिरूपत्वम्। उत्तरो- 

त्तरतामिति पुमादिरूपतासादनक्रमेण ॥ 
अत पव आगमोऽप्येवमिदयाह 

हंसकारण्डवाकीर्णे 
नानातस्कुखाकुडे ॥ २५० ॥ ` 



२५५ ®ो० ] अष्टाविंशचमाहिकम् । ९९ 

इेतदागमेपूृक्तं 
तत एव पुरे पुरे । 

क्षेत्रमानं चवे श्रीम 
त्सवेज्ञानादिषूदितम् ॥२५१॥ 

छिद्धाद्रस्तशातं क्षेत्र 
माचायेसापिते सति । 

स्वयम्भूते सहखं त॒ 
तदधम्रषियोजिते ॥ २५२ ॥ 

तच्च विर्स्थापिते रिङ्के 
स्रयम्भृसद्शं फटम् । 

अतच्वियदाचायां 
छिद्धं स्थापयते तदा ॥२५२॥ 

पुनर्विधिभवेदोषो 
हयन्यथोभयदूषकः । 

ननु खयम्भ्वादीनां साक्षात्सन्निषेः क्षेत्रादि. 
रूपत्मस्तीति तद्वहे ख्रतानां भवेदेवं, को दोषः; 
मनष्यादि प्रतिष्ठितानां खिद्भानां पुनः कथमेवं 
युञ्येतेयाशङ्कां प्रशमयितुमागममेव संवादयति 
्षेत्रेयादिना । आचार्योऽत्र उक्कर्षी ॥ 



७० श्रीतच्रारोके । 

अतचविच्वमेव दरयति 
अहमन्यः परासमान्यः 

शिवोऽन्य इति वेन्मतिः २५४ 
न मोचयेन्न सुक्तश्च 

सवेमात्ममयं यतः । 
तस्मात्त्वविदा यद्य- 

रस्थापितं टि द्रसुत्तमम् ॥२५९५॥ 
तदेवायतनत्वेन 

सं श्रयेद्ध॒क्तिमुक्तये । 
तथाच आगमोऽप्येवमिलयाह 

उक्त श्रीरलमालयायां 
ज्ञात्वा काटसुपस्ितम् २५६ 

मोक्षार्थी न भयं गच्छे 
च्यजेदेहमशङतः । 

तीथायतनपुण्येपु 
कारं वा वञ्चयेप्पिये ॥२९९.५॥ 

अयोगिनामयं पन्था 
योगी योगेन वञ्चयेत् । 



२५९. शछो° } अष्टाविंशमाहिकम् । १०१ 

वञ्चने वस्मथंः सन् 
्षेत्रमायतनं जेत् ॥२५८॥ 

तीथे समाश्रयात्तस्य 
| वञ्चनं तु विजायते । 
 ज्ञाखेति 
(यख वे ल्लातमात्रय हृत्पादौ वाथ श्॒ष्यतः । 
धूमो वा मस्तके नच्येदशाहं न स जीवति ॥' 

इत्यादुक्तेस्तत्रलेरेव लक्षणे: । यजेदिति उक्रा- 
न्त्यादिक्रमेण । उत्करान्यादावसम्थः पुनस्ती- 
थादावनशनादिना देहं यजेत्, येन अस्य 
पुनजन्ममरणायोगात् काटवञ्नं सिध्येदित्याह 
तीर्थेलयादि; अत एवाह अयोगिनामयं पन्था 
इति । अनरानादिनापि देहं दक्तुमसमर्थेन 
क्षेत्रादि आश्रयणीयमेव यद्रशात्खारसिके दे- 
हापगमे कारवञ्चनं स्यादित्याह वचने चिति । 
एकस्तुराब्दो हेतो ॥ 

इदमेव च अत्र नाभिधेयं, यावदन्यदपीलयाह 
अनेन च धरायेषु 

तत्वेष्वभ्यासयोगतः ॥२५९॥ 



१०२ श्रीतश्रारोके । 

तावत्तिद्धिजुषोऽप्युक्ता 
मुक्तये क्षेत्रोपयोगिता । 

धरादियोगिनां हि तद्धारणाक्रमेण ततस्सि- 
दविभाक्वं तावत् सिद्ध, मुक्तिस्तु क्षेत्रोपसेव- 
मादवदात भावः ॥ 

नन्वेवं क्षेत्रोपयोगः किमज्ञानामेव, किं खित् 
ज्ञानिनामपीलयारशाङ््य आह 

सम्यग््ञानिनि टत्तान्तः 
पुरस्तात्तृपदेक्ष्यते ॥ २६० ॥ 

नन्वेवं ये न ज्ञानिनः, नापि परावः, तेषां 
का वातंलयाशङ््य आह 

परूनामेष वृत्तान्तो 
ये तु तत्तच्वदीक्षिताः । 

ते तदीरसमीपतवं 
यान्ति स्वोचिलययोगतः ॥२६१॥ 

योग्यतावशसंजाता 
यस्य यत्रैव वासना । 
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स तत्रेव नियोक्तव्यः 
पुरे शाचोध्वञ्युद्धिभाक् ॥२६२॥ 

इति श्रीपूवकथितं 
श्रीमत्स्वायम्भुवेऽपिच । 

यो यत्राभिरषेद्धोगा- 
न्स तत्रैव नियोजितः॥ २६३॥ 

सिदिमाडमन्रसामथ्या- 
दिलयाद्यन्यत्र वणितम् । 

खोवचियेति नत क्षेत्रोचिद्ययोगतः । अन्यत्र 
श्रीमत्खायम्सुवेऽपि च वणतमिति संबन्धः ॥ 

्षत्रोचिदयात् पुनरेषां खाकधमिणां तत्सा 
युज्यमेव भवदिलयाह 

ये तु तत्तच्च विज्ञान- 
मन्रचयादिवर्तिनः ॥ २६४ ॥ 

तास्ते तत्र तद्रुद्र 
सयुक्लवं यान्ति कोविदाः । 

नन्वेवमपि एषां सर्वेषां किमविरेषेणेव रुद्र- 
स्वेन अवतारः, उत नेदयाशङ्ख्य आहू 
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तेषां सयुक्त्वं याताना- 
मपि संस्कारतो निजात् ॥२६५॥ 
तथा तथा विचित्रः स्या- 

द्वतारस्तदंरातः । 
संस्कारत इति प्राक्रमेवासनारूपात् ॥ 
तथा च आगमोऽपीयाह 

सिद्धान्तादो पुराणेषु 
तथाच श्रूयते बहु ॥ २६६ ॥ 

त्ये रुद्रावतारस्वे 
चित्रत्वं कमभोगयोः । 

नन्वेवभेकरूप्येऽपि रुद्रखस्य कथमेतदयुज्ये- 
तेदयाश्ज्ञ्य आह 

अनेकराक्तिखचितं 
यतो भावस्य यदहपुः ॥२६९७॥ 

दाक्तिभ्योऽथान्तरं नेष 
तत्समूहादते भवेत् । 

यच्छब्दो हेतो भिन्नक्रमः, तेन वपुःशब्दा- 
नन्तरं योज्यः, एवे तहिं तत्तच्छक्तयतिरिक्तं 
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भावस्य रूपं पयवस्येदिव्याराङ्तय आह शाक्तिभ्यो- 
ऽथान्तरं नेष इति । ततोऽथान्तरसे तु अस्य किं 
स्यादियाशङ्खय आह तत्समूहाहते भवेदिति य- 
दनेकाभाससंमृखना्मको भाव इति एष तदा- 
भाससंमूखनामन्तरेण न किंचिदपि रूपं विभू 
यादिलयस्मस्सिद्धान्तः ॥ 

ननु अनेन प्रकृते फं स्यादिलयाराज््य आह 
तेन शक्तेसमूहदाख्यात् 

तसद्रद्रायदरातः ॥ २६८ ॥ 
कृतयं तदुचितं सियेत् 

सोंऽरोऽवतरति स्छटम् । 
अतश्च अनेकाभासकदम्बतया उद्धासमा- 

नाद्रद्रात् यस्मादेव आभासांशात् तत्तसाक्ष- 
मोनुयुणं काय तिच्ेत्, स एव आभासांश 
स्फुटमवतरति तत्तदुद्ररूपतां साक्षाद्हीया- 
दियथः ॥ 

अत्रेव अधिकारिभेदत् वेचित्यान्तरमपि 
दशेयितुमाह 

ये चाधरप्राप्तदीक्षा- 
स्तदास्ानुज््िताः परे ॥२६९॥ 

॥ 81 
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तच्वे मृताः काष्ठवत्तेऽ- 
धरेऽप्युत्कषंभागिनः । 

ये तूञ्िततदुत्कषा- 
स्ते तदुत्तरभागिनः ॥ २७०॥ 

येऽप्यूध्वैतखदीक्षास्ते 
विना तावदिवेकतः 

प्राप्ताधरान्ता अपि त- 
दीक्षाफएटसुभागिनः ॥ २७१ ॥ 

अलयक्तासथा हिते तत्र 
दीक्षायामपि शाखितात् । 

विना विवेकादासां ते 
श्रता खोकप्रसिद्धितः ॥२७२॥ 

ये च खोकधर्मिण एव अप्तत्वादावधरपदे 
प्राप्तयोजनिकास्तत्रेव च सादराः, परे तदुत्तरे 
तेजस्तच्ादो तत्तखावतीण्स्य अतिय॒द्याष्टका- 
दिमध्यादेकतरस्य स्थाने षिनेव सन्धानं भ 
तास्ते तत्र अधरेऽपि उत्कषभागिनः तस्स्थानमर- 
तसाधकान्तरेरक्चषप्येन भोगभाजो भवन्ती. 
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यथः । ये पुनरक्षवादावेव प्रा्तदीक्षाः, तत्र 
तथा अनाहतास्तेऽपि एवं मृतास्तदुत्तरे तेजः 

बादावेव भोगिनस्तत्पदमेव आसादयन्ती 
त्थः । येऽपि तेजस्तखादावृर््े प्रा्दीक्षास्ते . 
मोठ्यादक्तखाद्यवतीणस्य खयम्भुवः संबन्धिनि 
अधरे स्थाने प्राप्तमृयवोऽपि तरीक्षाएटमेव 
सुट भजन्ते । यतस्ते तथाविधायामपि दी. 
क्षायां वबद्धास्था गतानुगतिकया प्रसिद्धि- 
मात्रादेव अधरायतनादावास्थां भिताः । नहि 
एषामेवं शाघ्चीयो विवेकः समस्ति येन दीक्षो- 
वितमेव स्थानमनुसरेयुः ॥ २७२ ॥ 

एवमियता किं पयवसितमिलयारङ्य आह 

पद्युमात्रस्य सारोक्षय 
सामीप्यं दीक्षितस्य तु। 

तत्परस्य तु सायुभ्य- 
मिद्युक्तं परमेरिना ॥ २७२ ॥ 

दीक्षितस्येति लोकषमिदीक्षया । तत्पर 
स्येति एवं दीक्षितत्वेऽपि तत्तसस्थानादो भरतस्य ॥ 
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सिद्धान्तादावुर्ध्वोध्वं दीक्षितस्य पुनस्तत्र अ- 
नास्थया तीथादि आश्चरयतः सवं निरथेकमेव 
भवेदिल्याह 

यस्तृध्वशाखगस्तत्र 
लयक्तास्थः संशयेन सः, 

व्रजन्नायतनं नेव 
फट किञचित्समश्चुते ॥२७५॥ 

उक तहषच चत 

देवदेवेन यदथा । 
दीक्षा ज्ञानं तथा तीथं 

तस्येयादि सविस्तरम् ॥२.७५॥ 
तदुक्तं | 

दीक्षितः शिवसिद्धान्ते गुरुपूजादिकां क्रियाम् । 
कृत्वान्ते च व्रजेवस्तु तीथमायतनादि वा ॥ 
बृथा दीक्ष वृथा ज्ञानं मचराराधनमेव च । 
त्यक्तं तेनेव तत्सवं तीर्थमात्रफटेप्सुना ।' 

इति ॥ २७५ ॥ 
यस्तु तावद्योग्योऽपि 

तथास्ते स रिवाय्ये । 
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पश्चादाखानिवन्धेनं 
तावदेव फर भजेत् ॥२,७६॥ 

तावदयोग्य इति आजीवम् । पश्चादिति 
मृत्युसमय एव । तावदिति पणम् ॥ २७६ ॥ 

ननु सखयम्भ्वादीनामेव स्थाने मतानामेवं 
भवेदिति कस्मादुक्तं, यदन्यत्र अन्तर्वे्यादावपि 
मरणस्थानत्वमभिहितमिलयार ज्य आह 

नदानगहदम्राय . 
यच्च पुण्यं न तन्मृतो । 

उल्क तन्मृतानां तु 
स्रगभोगोपभोगिता ॥२७५५॥ 

ये पुनः प्राप्तविज्ञान- 
विवेका मरणान्तिके । 

अधरायतनेष्वाखां 
श्रितास्तेऽत्र तिरोहिताः॥२७८॥ 

निष्करृुतिश्च एषां किमस्ति न वेयाशङ्कब 
अह् 

तञ्ज्ञानदूषणोक्तं य- 
तेषां स्याक्किर पातकम् । 
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तत्तप्पुरेशदीक्षादि- 
क्रमान्नरयेदिति स्थितिः ॥२७९॥ 

दीक्षायतनविज्ञान- 
टूषिणो ये तु चेतसा । 

आचरन्ति च तत्तेऽ 
सर्वे निरयगामिनः ॥ २८० ॥ 

ननु एते साक्षात् यदि आचरन्तो टददयन्त 
इति तस्तद्विशोष एषां ज्ञायेतेयाराङ्ञ आह 

ज्ञानायतनदीक्षादा- 
वास्थाबन्धपरिच्युतिः। 

व्यापारव्याहतेन्ञेया 
इह दहि विधानि व्यापारव्याहतानि संसार- 

भागीयानि केवस्यभागीयानि च । तन्न एषां 
कचिवयथानुसन्धानं मवृत्तिः, कचिदयथानुस- 
नधानं, कचि निरनुसन्धानमिति । तत्र आदयः 
स्पष्ट एव पन्था यथानुसन्धानं व्यापारादेभा- 
वात् । द्वितीयस्तु विपयस्तो व्यापारादेरनुसः 
न्धानविपययेण दशनात् । तृतीयस्तु नैवंविध 
इलाह 
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तान्यपि हिविधानि च।॥२८१॥ 
यानि जात॒चिदप्येव 

स्वास्थ्ये नोदमिषन्पुनः । 
अस्वास्थ्ये धातुदोषोत्था- 

न्येव तद्धोगमात्रकम् ॥२८२॥ 
यानि संसारकेवद्यभागीयतया दिविधानि, 

तानि व्यापारग्याहतानि खास्थ्ये कदाचिदपि 
नादितानि यथा ज्ञानिनः संसारभागीयानि 
अन्ञानिनस्तु केवल्यभागीयानि, अखास्थ्ये पु 
नधातुदोषवशशादुस्थितानि तद्धोगमाच्रकमेव त- 
दानीमेषामेवंविधः प्राक्रमेवरोपनतो भोग एव, 
नतु शुभाशुभकारि किचिदिलयथः ॥ २८२॥ 

ननु कथं भोगमात्रकमेव एतदिस्युक्तं यञ्ज्ञा 
निनोऽपि अन्तश्च आत्तानां संसारवासनाना- 
मन्तरान्तरा दशोनादज्ञानितवं स्यात्, अज्ञानि- 
नोऽपि ज्ञान्युचितानां संस्काराणामुदयात् ज्ञा 
निखरमितीदयारशाङ््य आह 

धातुदोषाच्च संसार- 
संस्कारासते प्रबोधिताः । 
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चिद्रगा अपि मूपिष्ठ- 
ज्ञानद्ग्धा न रोहिणः ॥२८२॥ 

ये तु केवस्यभागीयाः 
खास्थ्येऽनुन्मिषिताः सद्ा । 

अस्वास्थ्य चोन्मिषन्येते 
संस्काराः राक्तिपाततः॥२८५॥ 

भूयिष्ठेति एषां हि बख्वज्ज्ञानमिदायः । 
अनुन्मिषिता इति अथांदज्ञानिनः ॥ 

ननु खास्थ्याविरेषेऽपि ज्ञानिनां धातुदो- 
षादेते संस्काराः परवुद्धाः, इतरेषां तु शक्तिपा- 

¢ अ, 

तत इति कुतस्योऽयं विरोष इत्यादा ज्य आह 

यतः सांसारिकाः पूव- 
गादाभ्यासोपसंस्कृताः । 

इत्यूचे युजगाधीश- 
स्तच्छिद्रेष्विति सूत्रतः ॥२८५॥ 

ये तु केवस्यभागीयाः 
 प्रययास्तेन जातुचित् । 
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अभ्यस्ताः संखतेभावा- 
तेनेते शक्तिपाततः ॥ २८६ ॥ 

नच एतदस्मदुपन्ञमेवेलयाह इतीत्यादि । त- 
च्छिद्रेष्विति सूत्रत इति 

` तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः' (४।२७ ) 

इति सूत्रे इल्थः । सांसारकिाणां हि व्यापा 
रादीनां जन्मान्तरीयो गाटाभ्यासोऽस्ति नि. 
मित्त, यद्रशादेषामुदयोऽपि स्यात्, इतरेषां त॒ 
संसारिषु अभ्यासो नास्ति, कादाचित्कश्च उदयो 
ह दयते, तदत्र केनचित् निमित्तेन भाव्यम् । 
सच शक्तिपात एवेति युक्तमुक्तमेते संस्काराः 
दाक्तिपातत इति ॥ 

ननु एवं ज्ञानिनोऽपि एते संस्कारास्तिरो- 
धानराक्तिपातहेतव॒का एव सन्तिलयाशङ्ख्य आह 

व्यापारव्याहतेस्तेन 
धातुदोषप्रकोपितेः । 

अप्रात्तनिश्चयामर्दः 
सपमत्तोपमानकेः ॥ २८७ ॥ 

१५ 
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विपरीतेरपि ज्ञान- 
दीक्षागुवादिदृषकेः। 

तिरोभावो न विज्ञेयो 
हृदये रूल्यभावतः ॥ २८८ ॥ 

अप्राप्तनिश्चयामर्शैरिति अन्यथासिद्धतात् । 
रूढ्यभावत इति अस्य हि अन्यन्न अस्ति दद. 
तरमभ्यास इति भावः ॥ २८८ ॥ 

अतश्च अस्य अन्येऽपि सांसारिकाः सं 
स्काराः सन्तीदयाह 

अत एव प्रवुद्धोऽपि 
कमोरस्थान्भोगरूपिणः । 

यमकिङ्रसपादि- 
प्रययान्देहगो भजेत् ॥२८९॥ 

तहिं अस्य किं नाम मुक्तत्रमिलयाशङ्खय आह 
मेतावता न सुक्तोऽसो 

मृतिर्भोगो हि जन्मवत् । 
स्थितिवनच्न ततो दुःख- 

सुखभ्यां मरणं हिधा ॥२९०॥ 



२९२ शछो० | अष्ठार्विशमाहिकम् । ११५ 

अतो यथा प्रबुद्धस्य 
सुखटुःखविचित्रताः । 

सितो न घ्रन्ति सक्तत्वं 
मरणेऽपि तथेव ताः ॥२९१॥ 

अत इति जन्मादिवत् मरणस्यापि भोग- 
विशेषात्मकलतात् ॥ २९१ ॥ 

योगिनां पुनन्ञानिभ्योऽपि श्रतावतिङयय 
इत्याह 

ये पुनर्यागिनस्तेऽपि 
यास्स्तच्वे सुभाविताः । 

चित्तं निवेशयन्येव 
तत्तखं यान्त्यराङ्कताः॥२९२॥ 

निवेशयन्तीति उत्कान््यादिनिमित्तम्। अ 
दाङ्किता इति मरणव्यथाद्ययोगात् ॥ २९२ ॥ 

तथाच आगमोऽप्येवमिलयाह 
श्रीखच्छन्द् ततः प्रोक्तं 

"{न्वधारणया मरता; | 



११६ श्रीतत्रारके । 

इत्यादि माटिनीराखे 
धारणानां तथा फलम् ॥२९३॥ 

यदुक्तं 
धारणां गन्धतन्मात्रे प्राणास्त्यक्त्वा त॒ योगिनः 
ते यान्ति तादृशीं मूतिं धरित्याः परमां तनुम् ॥' 

(१०।७८८) 
इति । 
रसतन्मात्रमात्रे वे कृत्वा सम्यक् त॒ धारणाम् । 
अपां योनि परा ब्रा" ̂ ^. | 

(१०।७९९) 

इति च । ्रीपूर्वशाखे तु द्वादशपटलास्मभूति वि 
तल एतदुक्तमिति तत एव अवधायम् ॥२९३॥ 

ननु मरणं चेद्योगिनामस्ति अवदय, सुख- 
दुःखायात्मा तद्धोगोऽपि स्यात्; तकिमेतदुक्त- 
मिदयाशङ्ञ्य आह 

` एतेषां मरणाभिख्यो 
भोगो नासि तु ये तनुम् । 

धारणाभिस्यजन्याञ्च 
पर देह प्रवेरावत् ॥ २९४ ॥ 

ननु कियान् मरणाभिस्यो भोगो य एषां 
नास्तीयाशङ््य आह् 



२९७ शछो० ] अष्टाविंशमाहिकम् । ११७ 

एतावान्म्रतिभोगो हि 
ममच्छिन्मूढताक्षगा । 

ध्वान्ताविरत्वं मनसि 
तचेतेषु न विदयते ॥ २९५॥ 

तदिति ममेच्छिदादि ॥ २९५ ॥ 
तदेव उपपादयति 

तथाह मानसं यलं 
तावत्समधितिष्ठति । 

अहरूट्या परे देहे 
याव्स्याहू द्धिसंचरः ॥ २९६ ॥ 

प्राणचक्र तदायत्त- 
मपि संचरते पथा । 

तेनेवातः प्रवु्येत 
परदे ेऽक्नचक्रकम् | २९.७५ ॥ 

यदि हि नाम खदेहं यजतो योगिनो 
ममसु वेदना, इन्द्रियेषु मोहो, मनसि तमो- 
मयत्वं च अभविष्यत्, तदयं तत्प्रयलनिर्वदयं 
परपुरभरवेरादि एवं कथङ्कारमकरिष्यत्। मनः- 



११८ श्रीतघ्रारोके । 

प्रयलाधीन एव हि योगिनः परदेहे बुद्धिप्राणा- 
दिसंचारः, येन अस्य तच्र अहन्ताप्ररोहः ॥ 

ननु भराणादेरिन्द्रियचक्रस्य मनोऽनुगामि- 
त्वमेव कस्मादिलयारङ्ां टष्टान्तदिश्ा उपश- 
मयति 

मक्षिका मक्षिकाराजं 
यथोत्थितमनूस्िताः । 

स्थितं चानुविष्न्सेवं 
चित्तं सवा्षव्रत्तयः ॥ २९८ ॥ 

एवं योगिनां देहापगमेऽपि अन्यवदिन्दरि- 
याणामन्तरा अस्तमयो नास्तीयाह 

अतोऽस्य परदेहादि- 
संचारे नासि मेटनम् । 

अक्षाणां मध्यगं सुक्ष्म 

स्यादेतदेहवस्पुनः ॥ २९९ ॥ 
अत इति स्रतिभोगाभावात् । ननु एतसि- 

न्नेव देहे गाढमर्मप्रहारमातरेणन्द्रियाणामन्तरा 



३०२ शो० ] अष्टाविशंमाहिकम् । ११९ 

मेखनं भवेत्, कथं पुनस्तच्यागेनेयाशा ङ्य 
उक्तं सृष्ष्मं स्याद तदेहवरपुनरिति ॥ २९९ ॥ 

एतदेव टृष्टान्तगभमुपसंहरति 

एवं परदरारीरादि- 
चारिणामिव योगिनाम् । 

तत्तत्तचशरीरान्त- 
श्वारिणां नास्ति मूढता ॥३००॥ 

ते चापि दिविधा ज्ञेया 
रोकिका दीक्षितास्तथा । 

पूर्वे शिवाः स्थुः करमशः 
परे तद्धोगमात्रतः ॥ २०१ ॥ 

दीक्ताप्युभ्वाधरानेक- 
भेदयोजनिकावश्ात् । 

भियमाना योगिनां स्या- 
हिचित्रफरुदायिनी ॥ ३०२॥ 

ते इति योगिनः। खोकिका इति पातञ्ज- 
खादिनिष्टठाः ॥ ३०२ ॥ 



१२० श्रीतत्रारोके । 

एवं योगिनो मरतव्त्तान्तमभिधाय, ज्ञानि- 
नोऽपि आह 

ये त॒ विज्ञानिनस्तेऽत्र 
दधा कम्प्रेतरत्वतः । 

तत्र ये कम्प्रविज्ञाना- 
स्ते देहान्ते शिवाः स्फुटम् २०२ 

एतदेव उपपादयति 

यतो विज्ञानमतेषा- 
सुत्पन्चं नच सुस्फुटम् । 

विकट्पान्तरयोगन 
नचाप्युन्मूटितात्मकम्॥३०४॥ 

अतो देहे प्रमादोत्थो 
विकल्पो देहपाततः । 

नरयेदवर्यं तच्चापि 
बुध्यते ज्ञानमुत्तमम् ॥ ३०९५ ॥ 

नच सुस्फुटमिति देहबखोपनतेन विकस्पेन 
ग्छपनात् । विकस्पान्तरेति विरुद्धस्य ॥३०५॥ 



३०८ शछो० | अष्टा्विरामादहिकम् । १२१ 

ननु देहपाते विकस्पस्य प्ररामोऽस्तु, परस्फु- 
टज्ञानोदये त॒ को हेतुरिलाराङ्य आह 

संस्कारकस्पनातिष्ठ- 
द्भ्वस्तीकृतमन्तरा । 

प्राप्तषपाकं संवरीतु- 
रपाये भासते हि तत् ॥२०६॥ 

ये तु स्वभ्यस्तविज्ञान- 
मयाः हिवमयाः सदा । 

जीवन्मुक्ता हि ते नेषां 
८ ¢ 

मरतो कापि विचारणा ॥२०७५॥ 

प्ाप्तपाकमिति परां काष्ठामधिरूढमिलय थः । 
संवरीतरिति पिधायकस्य देहस्य ॥ ३०७ ॥ 

ननु किं न ज्ञानिनां मरतो विचारः, यत्तेऽपि 
तदा पामरवत् देहादिमया एव किं न वेद्यारा ङ्य 
टष्टान्तगभमाह 

यथाहि जीवन्मुक्तानां 
स्थितो नास्ति विचारणा । 

१६ 



१२२ श्रीतत्रारोके । 

सुखिदुःखिविमूटव्वे, 
म्रतावपि तथा न सा ॥३०८॥ 

तथाच आगम इलाह 

श्रीरतमाखाशाखे त- 
दुवाच परमेश्वरः । 

खराखे चाप्यहीरानो 
विश्वाधारधुरन्धरः ॥२०९॥ 

सखकशाचख्रे इति आधारकारिकासु ॥ ३०९ ॥ 
तदेव कमेण पठति 

रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये 
चण्डाटगहे निरये उमरशाने । 

सचिन्तको वा गतचन्तको वा 
ज्ञानी विमोक्षं खमतेऽपि चान्ते॥२१० 
निरये इति अपक्रष्टस्थाने इत्यथः ॥३१०॥ 
एतदेव संक्षेपेण व्याचष्ट 

अपिचेति ध्वनिर्जीव- 
न्मुक्ततामस्य भाषते । 



३१२ छो० 1 अष्टा्विश॑मांहिकम् । १२३ 

सचिन्ताचिन्तैकत्वोक्ति- 
रेतावत्संभवस्थितिम् ॥ २११ ॥ 

न केवरमन्ते ज्ञानी विमोक्षं छभते, याव- 
जीवन्नपीदयथः । एतावदिति आसह्वरहित 
इति यावत् ॥ ३११ ॥ 

इतरत्रापि तात्प्यार्थं तावदाह 

तीर्थे श्वपचग्रहे वा 
नष्टस्पतिरपि परिल्यजेदेदम् । 

ज्ञानसमकाटसुक्तः 
केवस्यं याति हतश्रोकः ॥२१२॥ 

अनन्तकारिका चेषा 
व्राहेदं बन्धर्फ किर । 

सुकेतं दुष्कृतं चास्य 
राङ्यं तचास्य नो भवेत् ॥२१३ 

ज्ञानिनो हि बन्धकं क्म नास्तीस्यख् 
तीथौदो मरणे न कथिद्िशेष इदत्र लात्प्यम् प 



१२४ श्रीतत्रारोके । 

तदेव पदशो व्याचष्ठे 

अपिरशरब्दादटुप्तस्म 
लया वा संभाव्यते किर । 

मृतिनंषएस्मरतेरेव 
मृतेः प्राक् सास्त॒ किं तया॥११९५॥ 

ठि संभावनायां स्या- 
दियत्सभाव्यते किट । 

सच कारष्वनिः प्राह 
मृतेमुक्तावहेत॒ताम् ॥ २१९५ ॥ 

इह मरणं तावत् नष्टस्मरतेरेव भवतीति सं- 
भवन्टया अपि मरणास्प्राक् स्मरा न कश्चिदथंः 
इति । अपिदाब्दादनष्टायां स्मरतो संभावनापि 
अफरपायेवेलयथः । लिङिति परिदयजेदिति । 
इयत्संभाव्यते इति ज्ञानी हि नष्टस्मृतिरन्- 
स्घ॒तिवो यत्र तच्र देहं परियजतीति । शृतेमु- 
क्तावहेतुतामिति ज्ञानप्रास्येव हि अयं मुक्तः, 
किमस्य सरणेनेयारायः ॥ ३१५ ॥ 
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ननु ययेवं ज्ञानसमकाटमेव मुक्तः, किं 
केवस्यं यातीव्यक्तमित्याराङ्य आह 

केवल्यमिति चारङ्- 
पद् याप्यभवत्तनुः । 

म द कोर क 

भेदप्रदत्वेनेषापि 
ध्व ५ 

स्ता तेन विश्रोकता ॥३१६॥ 
आराङ्ापदमिति ज्ञानसमकाटमेव अयं 

किं मुक्तो न वेति । अत एव हतशोको 
निःराङ्क उद्युक्तम् ॥ ३१६ ॥ 

नन किमिदमाशङ्कापदं, नहि ज्ञानिनो 
देहादि किचिहन्धकं, यदुक्त 
(सम्यग््ानाधिगमाद्रमोदीनामकारणप्राप्नौ | 
तिष्ठति संस्कारवशाचक्रम्रपवद्ध् तश्चरीरः॥' (सां ग्का ०६७) 

इतीलयाशङ्त्य आह 

परदेहा दिसंबन्धो 
यथा नास्य विभेदकः । 

तथा स्वदेह संबन्धो 
जीवन्मुक्तस्य ययपि ॥२१५७॥ 



१२६ श्रीतन्रारोके । 

अतश्च नं विशेषोऽस्य 
विंश्वाकृतिनिराङ्तेः । 

शिवाभिन्नस्य देहे वा 
तदभावेऽपि वा किर ॥३१८॥ 

तथापि प्राच्यतद्धेद्- 
संस्कारारङ्नस्थितेः । 

अधुनोक्तं केवरत्वं 
यदा मात्रन्तराश्रयात् ॥३१९॥ 

तान्येनं न विदुर्भिन्न 
तेः स युक्तोऽभिधीयते । 

इह ज्ञानिनः परदह संबन्धवत् स्वदेहसंबन्धो 
न घन्धको यतोऽस्य सति असति वा देह 
शिवाभिन्नस्य विश्चाकारस्वे निराकारत्वे वा 
कथिद्विशेषो नास्ति यद्यपि, तथापि सति देहे 
भेदसंस्काराशङ्ापि संभाव्येति अघुना देहः 

पातानन्त्येण केवल्यं यातीत्युक्तम् । अथवा जी- 
वतोऽपि अस्य मुक्तदेहसद्धावापमात्रन्तराणां 
तदा न ज्ञानमधुना तु ज्ञानमिति ५ 



३२४ छो° ] अष्टा्विंहामाहिकम् । १२७ 

तथाच आगमोऽप्येवमिदयाह 

श्रीमत्रेशिरसेऽप्युक्तं 
सूयन्दु पुटव जिते ॥ ३२० ॥ 

जुगुप्साभावभङ्स्थे 
सवतः स्तम्भवत्स्िते । 

सवेव्यापत्तिरहिते 
प्रमाणप्रययातिगे ॥ ३२१ ॥ 

तस्मिन्बोधान्तरे लीनः 
कमेकतोप्यनञ्जनः 

प्रधानं घट आकार 
आत्मा नष्टे घटेऽपि खम्॥२२२ 

न नरयेत्तददेवासा- 
वारमा शिवमयो भवेत् । 

स्वतन्रोऽवस्थितो ज्ञानी 
प्रसरेव्सववस्तुपु ॥ २२३ ॥ 

तस्य भावो नचाभावः 
संस्थानं नच कल्पना । 



१२८ श्रीतप्रारोके । 

प्रधानं कायकारणादयारण्धं पाधानिक शरी- 
रमिदयथः, तेन शरीरघटयोरात्माकारायोश्च तु 
स्यतमिति । यथा घटे नष्टे तदवच्छिन्नंखं न 
नयति, तथा शरीरे नष्टेऽपि आत्मा, किंतु 
अनवच्छिच्रखस्वरूपमय एव भवेत् । तदसो 
तत्तत्पतिनियतकमकारिसेऽपि तस्िन् परप्र- 
माततया प्रख्याते, अत एव खप्रकाशलात् प- 
माणप्रययातिगे तदप्रयेये, अत एव सूर्यन्दु- 
पुटवर्जिते प्रमाणप्रमेययुगरखकानवच्छिन्ने, अत 
एव जुगुप्सा जुयुप्स्य वस्तु तद्भावरूपमजु- 
युप्स्यं च तयोभंद्भस्थे हेयोपादेयकस्पनानि- 
मुक्ते, अत एव 

(सवाः श॒क्तीशेतसा ददीनाचाः 
से खे वेयं यांगपद्यन विष्वक् | 

कषिघ्ला मध्ये हाटकस्तम्भभूत- 
सिष्ठन् विश्वाधार एकोऽवभासि ॥' 

इत्याद्युक्त्या सवेतः स्तम्भवस्स्थिते, अत एव 
सदसदायविकल्प्यताच्छब्दसंस्पशा सहिष्णो 
निर्विकल्पारमनि बोधान्तरे रीनलादनञ्जनो 
निरुपाधिविदेकघनसखखरूप एवेद्थः । अतश्चेवं 
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ज्ञाततस्ो ज्ञानी खातच्यमास्थितः सवेवस्तुषु 
प्रसरेत् सर्वत्र एेकात्म्येनैव तिष्टेत्। नहि अस्य 
जन्ममरणादिखक्षणा काचिद्रास्तवी कल्पना 
अस्तीत्यथः ॥ 

शाखान्तराण्यपि एवमियाह 

एतदेवान्तरागूयं 
गुरर्गतास्वभाषत ॥ ३२४ ॥ 

तदेव आह् 

यंयं वापि स्मरन्भवं 
यजलयन्ते कटेवरम् । 

तं तमेवेति कोन्तेय 
सदा तद्भावभावितः ॥ २२५॥ 

तस्मात्सर्वेषु काटेषु 
मामनुस्मर युध्य च । 

तदेव व्याचिकीषुः पीटिकावन्धं करलं गी- 
ताथमेव तावत् संग्द्य अभिधत्ते यदेलादिना 

यदा सच्चे विद्धे तु 
प्रटीनस्तुभ्वगस्तदा ॥२२६॥ 

॥ 8. 



४२० श्रीतत्रारोके । 

क्रमाद्रजस्तमोरीनः 
कमयोनिविमूटठगः । 

यदा हि कस्यचिदाजन्माभ्यासात् सत्व- 
रजस्तमसां मध्यात् यद्यदेव प्रख्यसमये विवद्धं 

रस, (~ ५ 

भवति, तदा अस्य तदोचिलयादेव मनुष्यस्थावरा- 
दिरूपतया गतिः स्यादिति वाक्याथः। यदीतं 

"यदा सच्चे प्रवृत्त तु प्ररयं याति देहभृत् । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 
रजसि प्रखय गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूटयोनिषु जायते ॥१(१४।१५) 

इति ॥ 

ननु अन्तकाटे सखादिमयसेऽपि श्ासा- 
यासदिक्ागद्वदादिवेव र्येन सर्वेषां मूढतयेव 
भाव्यं, तथात्वे च एषां कथमृध्वेगलयादिसमु- 
चिता देहान्तरसङ्गतिः संगच्छतामिदयारङ््य 
आह 

तत्रेन्द्रियाणां संमोह- 
श्ासायासपरोतता ॥ ३२७ ॥ 
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इत्यादिमरतिभोगोऽयं 
देहे न यजनं तनोः । 

इह यन्नाम सल्यामपि तनो इन्दरियसंमाहादिः, 
सोऽयं गोण्या वरच्या देहदयजनरब्दवाच्यो प्रति- 
भोग उच्यते, नत साक्षादेव देहदयागस्तदानी- 
मपि अस्य स्फुटसवेनेव अवस्थानात् ॥ 

ननु यद्येवं, तदेहस्य साक्षास्यागः पुनः कद 
स्यादिलयाशङ्ख्य आह 

यस्त्वसो क्षण एवेकः- 
श्चरमः प्राणनातमकः ॥३२८॥ 

यदनन्तरमेवेष 
देहः स्याक्काघ्रकरुस्यवत् । 

सा देहल्यागकारां ग- 
कटा देहवियोगिनी ॥ २२९ ॥ 

तत एव हि तदेह्- 
सुखदुःखादिकोज्ज्िता । 

तस्यां यदेव स्मरति 
प्राक्संस्कारप्रवोधतः ॥३३०॥ 



१३२ श्रीतत्रारोके । 

अृष्टाभ्यासभूयस्त्व- 
शक्तिपातादिहैतुकात् । 

तदेव रूपमभ्येति 
सुखिदःखिविमूटकम् ॥३३१॥ 

यः पुनरयमेक एव एतदनन्तरं क्षणान्तरस्य 

अनुदयादसहायः, अत एव चरमः, अत एव 
प्राणापाना दिविभागस्य तुटिततास्प्राणनार्मक- 
स्तावत्संकुचितसबित्छ भावः क्षणो यदानन्तर्यं 
णेव॒ च देहस्य काष्टरोएटादिप्रमेयान्तरसमा- 
नकक्ष्यतमभिटक्ष्यते, सा साक्षात् देहय- 
जनराब्दवाच्या सवेजनसंटक्षणीया काटांरा- 
स्यापि अंडारूपा कटा तदाद्येवन्धपरय्यावात् 
देहवियो गिनी, अत एव तन्निबन्धनसुखादिको- 
ञ्जिता संकुचितसंविन्माच्ररूपेलयथेः । तस्यामेव 
च अन्यक्षणदशायां अरष्टादिहैतुबखोपनतात् 
प्राक्संस्कारस्य प्रबोधात् यदेव सखादि प्रधानं 
किंचिदेहान्तरासह्धि स्मरति, तदेव अस्य परथ- 
मसंविदवुख्ीतं रूपं संपद्यत इयथः ॥ ३३१ ॥ 
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एवमेतदज्ञविषयमभिधाय, खभ्यस्ताखभ्य- 
स्तन्ञानिविषयतयापि अभिधत्ते 

यर निःसुखदुःखादि 
यदि वानन्दरूपकम् । 

निःसुखदुःखादीति विशोत्तीणसंविद्रपमि- 
त्यथेः । आनन्दरूपकमिति प्रणपरब्रह्मात्मक- 
मिलयथेः । यदुक्तं 

नदुःखन सुखं यत्र न ग्राह्य ग्राहकं नच। 
नचासि मूढभावोऽपि तदस्ति परमार्थतः ॥' 

( स्पन्का० १।५) 
इति । 

“आनन्दो ब्रह्मणो रूपम् ॥' 
इति च ॥ 

ननु स्मरणमात्रादेव अस्य कस्मादेवंरूपला- 
पत्तिः स्यादिलाशङ्य प्रतिविधत्ते तदेवेदयादिना 

कस्मादेति तदेवेष 
यतः स्मरति संविदि ॥२२२॥ 

इह अन्ये क्षणे हि अभ्यासभूयस्तादिना 
येनैव रूपेण अग्रे भवितव्यं, तत्संस्कारस्यैव 
प्रवोधेन भाव्यम्, तद्ररात्तत्सरणं, तस्स्मरला 
च तद्धावप्राक्तिरिति ॥ ३३२ ॥ 



१२३४ श्रीतत्रारोके । 

नयु निलयाविटक्षखरूपायाः संविदस्ताव- 
न्नास्ति परटीनस्वं, तदधिष्ठेयस्वमेव देहत्वं; तच 
नीरखपीतादिभिरपि अविरिष्ट, तत् कथमेव दे 
हस्येव प्रटीनखमुच्यमानं संगच्छतां येन स्प्र- 
त्यादिचिन्तापि स्यादिलयारशङ््य आह 

प्राक् प्रस्फुरेयद्धिकं 
देहोऽसो चिदधिष्ठितेः । 

इह यत् नीलादयपेक्षया प्रथमतरं विदधि- 
एटानवशयात् सम्यगनधिकब्रत्तितवेऽपि दपणप्रति- 
विववदधिकतया स्फुरति असो देहः पमातद्- 
दामधिद्रायानस्तच्छब्दव्यपदेदयः स्यादियथः ॥ 

ननु एतावता प्रटीनताथः क इव्याराङ््य आह 

यदेव प्रागधिषठानं 
चिता तादार्म्यनव्रत्तितः॥३३२॥ 

सेवात्र रीनता प्रोक्ता 
सस्वे रजसि तामसे । 

यदेव हि चिता पागस्याधिष्ठान, सेव अ. 
सत्वादि अधिक लीनता पोक्ता, किंनाम 
असमञ्जसमस्या इत्यथः । ननु इह निखिरमेव 



३३५ ®ो० 1 अष्टार्विरामादिकम् । १२३५ 

भावजातं वचिदधिष्ठानवशात्सत्तामुपेयात् ; 
न्यथा हि न केचदपि चयेत, अतशिदपिष्ठा 
नमेव चेत् पररीनतवं, को विषो जीवनम- 
रणयोरिलाराङ्खय उक्त तादात्म्यश्रत्तित इति । 
उह देहादीनां संवित्तादात्म्यव्ृ्तित्वेऽपि तत्खात- 
ष्यादेव तदनात्मवृत्तितयेव आधिक्येन प्रस्फुरणं 
जीवनम्, अन्यथा तु प्रलीनतादिशब्दव्यप- 
देदयं मरणमिति तास्याथः ॥ 

ननु आस्तामेतत् , देहस्य पुनः चिता नी. 
लादययपेक्षया प्रागधिष्टानमिदयत्र #कँ निवन्धन- 
मिलया ङ्ख्य आह् 

नीटपीतादिके ज्ञेये 
यतः प्राह्घदटिपिता तनुम् २३४ 

अधिष्ठायेव संवित्ति- 
रधिष्ठानं करोयरम् । 

अत एव संषिदधिषेयसाविशेषऽपि नीटा- 
दिभ्योऽस्ति देहस्य षिररष इल्याह् 

अतोऽधिष्ठेयमात्रस्य 
रारीरस्वेऽपि कुड्यतः ॥३३९५॥ 



१३६ श्रीतन्रारोकै । 

देहस्यास्ति विरोषो य 
त्सवाधिष्ठेयपूवेता । 

ननु एवमपि संविद पिष्ठेयत्वाविरोषात् नी- 
खादीनामपि कथं न प्रटीनत्वं ध्रोक्तमिलया- 
ङ्य आह 

तादात्म्यवृत्तिरन्येषां 
तन्न सलयपि वेदयते ॥ ३३६ ॥ 

वेदानां किन्तु देहस्य 
नियान्यभिचरित्वतः । 

तत् तस्मात् दहस्य चिता प्रागधिष्टेयलखादेहतो- 
रन्येषां नीखादीनां वेयानां संभवन्ती अपि बेद- 
यितखभावायां संविदि तादात्म्यवर्तिनि अनु- 
भूयते तेषामिदन्तया परामशात्। देहस्य पुरन्व- 
यत्वेऽपि सा सवेकारमव्यभिचारिणी अहन्ता. 
परामशेसदहिष्णुतया प्रमातृरूपस्य अविच्युतेः ॥ 

एवंरूपतायां च अच्र किं निभमित्तमिलया- 
द्य आह 

सा च तस्येव देहस्य 
पूवेश्लन्तजन्मना ॥ ३३७॥ 
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स्मृला प्राच्यानुभवन- 
कृतसंस्कारचित्रया 

सेति तादार्म्यवृ्तिः। तथाते हि पूर्वरारीर 
प्रायणान्यक्षणे प्रागनुभवादितसंस्कारसमुत्थं 
तस्य निलयाव्यभिचरितसंवि द्रपस्य देहस्येव स्म 
रणं निमित्तम् । येनेव हि वस्तुना सदा भा 
वितान्तःकरणः, तदेव मरणसमये सरति, 
तद्धावमेव च प्राप्नोतीति । अत एव 

¢“. ““““तदेवेष यतः सरति संविदि । (२२२ ) 

इति अनन्तरमेव उक्तम् ॥ 

अत एव अस्द्वरुभिरपि युक्तमेवोक्तमिलयाह 

युक्तयानयास्मतव्सन्तान- 
गुरुणा क्टटेन यत् ॥ २३८ ॥ 

देहाविरषे प्राणाख्य- 
द्व्य हेतुरुदीरितम् । 

तदयुक्तमन्यथा प्राण- 
दाल्वे को हेतुरेकतः॥२२९॥ 

१८ 



१३८ श्रीतत्राखोके । 

देहत्वस्यापिरेषेऽषी- 
येष प्रश्नो न शाम्यति । 

यन्नाम श्रीमर्क्टपादेः 
'देहनी ठादीनां सवेशरीरग्रहणम् ॥ 

इव्यादयुक्तया शरीरताविरेषेऽपि देह एव तथा- 
त्वनिबन्धन 

श्राणाख्यनिमित्तदाद्येम् ॥' 

इत्यादयुक्तया प्राणदाय निमित्तमुक्तं, तदनया 
समनन्तरोक्तया 

श्राकसंवित्प्राणे परिणता ॥' 

इत्यादिसू्ितया सवाधिषटेयपूर्वत्वादिटक्षणया 
युक्तया न्याय्यम् । अन्यथा हि अविरेषेऽपि 
एकन्र प्राणदाद्ये को हेतुरेष दुरुद्धर एव 
प्रभ्नः स्यात् ॥ 

नन॒ अस्तु अन्ये क्षणे सरणं, भाविदेहहे- 
तख तु तस्य कुतोऽवगतमियाश ङ्य आह 

स्मरन्निति शाता हेतो 
ननु यदि यदेव स्मयते तदेष प्राप्यते, 
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तहि तरक्षणभाषि नीटखादिसमरणमपि तथाख- 
निबन्धनं स्यादिल्याराज््य आह 

तद्रपं प्रतिपद्यते ॥२४०॥ 
प्राक् स्मयते यतो देहः 

प्राकूचिताधिष्टितः स्फुरन् । 
तरेहाख्यमेव प्राग्भाविरूपमसो प्रामोति 

यदन्लयक्षणे देह एव प्राक् नीलादिभ्यः पू 
चिता अधिष्ठितः, अत एव स्फुरन् सयते स्मप्र- 
तिविषयतामुपेयादियथः ॥ 

ननु तदा एवंविधस्य स्मरणस्य सद्धावे किं 
प्रमाणमिदयाशङ््य आह 

अतः स्मरणमन्यं य. 
तदसवनज्ञमातपु ॥ २५१ ॥ 

न जातु गोचरो यस्मा- 
देदान्तरविनिश्चयः । 

अतो देहवियो गावस्थावस्थानात् देहान्तरा- 
सदधि यदेवेषिधं स्मरणं, तदसवेन्ञमात॒षु न गो- 
चरो देहसंवन्धघटनेन अस्य प्रतिपादनवेफल्या- 
दवाग्दशः परे ततकथमववुच्छन्तामिदयथंः ॥ 
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नन॒किमिदमनुभवविरुद्धमभिधानं यद्- 
न्येऽपि क्षणे बन्धुप्रभृतेः शिशिरोद कपानादेर्वा 
हर्यत एव स्रणमितीयाश ङ्य आह 

यत्त॒ बन्धुप्रियापुत्र- 
पानादिस्मरणं स्फटम् ॥२५२॥ 

न तदेहान्तरास द्धि 
न तदन्यं यतो भवेत् । 

न तदन्लयमिति, अपितु उपान्यक्षणवतीं 

म्रतिभोगोऽयमिति भावः ॥ 

नन स्मरणमिव अनुभवोऽपि भाविदेदान्त- 
रासद्रे निमित्ततां यायात्-तथाहि कशचिन्मुनिः 
खसुतनि्विंशेषतया वधितं विपन्नजननीकमा- 
श्रमस्रगपोतकं शवरशराघातविगतजीवितमव- 
लोक्य महता दुःखेन तमेवानुशोचन् प्राणेवि- 
मुक्तो श्गीभावमभ्युवाहेति पुराविदः, तत् 
सरणस्येव कथमेवं भाव उक्त इद्याशङ्खय आह 

कस्यापि तु शरीरान्ते 
वासना या प्रमोत्स्यते ॥२५३॥ 
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देदसत्वे तदोचिलय- 
जायेतानुभवः स्फुटः । 

यथा पुराणे कथितं 
मृगपोतकतष्णया ॥ २५४ ॥ 

मुनिः कोऽपि मृगीभाव- 
मभ्युवादाधिवासितः। 

इह यस्य कस्यचन येव अनेकजन्माभ्यस्ता 
वासना शरीरान्ते प्रभोत्स्यते देहान्तरासङ्नि- 
मित्तं ससरणरूपतया प्रवोधमेष्यति, तदनुयु- 
णोऽस्य देहसद्धावेऽपि स्फुटोऽनुभवो भवेत्, 
यदभिप्रायेणेव षिष्णुपुराणादो स्रगपोतकत- 
प्णया अधिवासितः कोऽपि मुनिस्ंगीभावम- 
भ्यु वाहेति आख्यानम् ॥ 

एतदेव षिविनक्ति 

तत्र सोऽनुभवो हेत- 
नं जन्मान्तरस्तये ॥ २३५५ ॥ 

तस्येतदहयासना हेतुः 
काकतालीयवत् स तु । 
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तस्येति जन्मान्तरस्य । एतद्वासनेति शरी- 
रान्ते प्रभोत्स्यमाना । स इत्यनुभवः ॥ 

ननु यदि स्गीभावस्मरणमेव तदेहासद्ग 
निमित्तं, तदवद्यं तर्पूवकस्वात् स्मरणस्य अनु- 
भवोऽपि जन्मान्तरसूतये हेतुवाच्यः, अनुभवा- 
हितविषयनियन्रणाविरहे हि यक्किथन सख 
येत; नियमस्त॒ तस्य इदयाशङ्कते 

ननु कस्मात्तदेवेष 
स्मरति 

अनुभवं विनापि भावनाद्रारं स्म्रतेविषय- 
नियमं दरदायितुमाह 

इत्याह यत्सदा ॥२४६॥ 
तद्धावभावितस्तेन 

तदेवेष स्मरलयरम् । 
यत् यस्मादेष सदा तद्धावभावितः, ततस्त- 

देव॒ पयोप्तं स्मरतीति भगवानाह कथितवा- 
निदयथंः ॥ 
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ननु तद्धावभावनमपि अनुभव एव अभि 
हितो भवेदिल्याशज््य आह 

एवमस्मि भविष्यामी- 
लेष तद्धाव उच्यते ॥ २५७५७॥ 

ननु भविष्यद्धिषयेव वासना भवेदिति कु- 
तस्त्योऽयं नियम इदयाराङ्य आह 

भविष्यतो हि भवनं 
भाव्यते न सतः कचित् । 

न सत इति भूतस्य हि अनुभवनमेव भ- 
वेत्, न भावनमिति भावः ॥ 

तदेव उयनक्ति 
करमाटस्फुटस्वकरणं 

भावनं परिकीलयते ॥ २४८ ॥ 
स्फुटस्य चानुभवनं 

न भावनमिद् स्फुटम् । 
ननु गाढमूढतया क्षणमपि भावनावकाशो 

येषां नास्ति, तेषामन्यस्मरणाभावात् कथङ्कारं 
देहान्तरासङ्गः स्यादित्याशङ््य आह् 
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तदहजातवबारस्य 
पोः कोटस्य वा तरोः।॥३४९॥ 

मूटव्वेऽपि तदानीं प्रा 
गमावना ह्यभवस्स्फटा । 

सा तन्मूटश्रीरान्ते 
संस्कारप्रतिवोधनात् ॥२५०॥ 

स्परतिद्धारेण तदेद्- 
वेचिव्यफरदायिनी । 

तदहजोतवाखादीनां हि तदानीं मूढस्वेऽपि 
प्रागृजन्मनि सतताभ्यस्ततया स्फुटा भावना 
नूनमभवत्, अतस्तस्य प्रक्रान्तस्य मृटशरी- 
रस्य अन्ते संस्कारप्रवोधोन्मिषितस्मरणद्रारेण 
सा भावना यथोचितदेहवेचिन्यफरदायिनी 
भवेदिति वाक्याथः ॥ 

नन्वत्र कथङ्कारं शरीरान्तरावस्थितसात् 
दूरव्यवहिता वासना प्रवोधमियात्; येन तदु- 
त्थायाः स्म्रतेरपि तरेहवेचित्यफख्दायित्वं स्या- 
दिद्याशङ्गथ आहं 
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दरा दिव्यवधानेऽपि 
वासनानासुदीरितात् ॥३५१॥ 

आनन्तर्यकरूपत्वा- 
रस्मृतिसंस्कारयोरतः। 

तथानुभवनारूल्या 
स्फुटस्यापि तु भाविता ॥३५२॥ 

भाव्यमाना न किं सूते 
तत्सन्तानसरग्वपुः । 

इह देशकाटञयवधानेऽपि वासनानां 
'देशकारज्यवहितानामप्यानन्तयम् ।' (यो० घ्ू° ४।९) 

इदयादिना उदीरितादानन्तर्येकरूपत्वादवदयं 
परवोधेन भाव्यम्, तद्रशाच स्मरणेनेति स्म 
तिसंस्कारयोस्तत्तदेदवैचित्यफरदायिखं युक्त 
मेवोक्तम् । एवं तथानुभवेऽपि भावनेव ष- 
धानमिदयाह अत इल्यादि । अत एवमुक्ता 
दावनानुभवयोविंभागात् हेतोः, तथा भाव- 
नोचितेन रूपेण अनुभवस्य दार््येन भ्ररोहात्, 
स्फुटस्यापि वस्तुनो भविष्यत्ता पुनभाव्यमानैव 
भवेत्, न अनुभूयमाना भूतविषयत्वादुभ- 

ॐ 
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वस्य । सा च एवंविधा भाव्यमाना भविष्यत्ता 
खसन्तानानुयुणमेव देहान्तरं किं न सूतेः 
नात्र काचिद्धिषतिपत्तिरिदयथंः ॥ 

ननु यदि नाम अस्य भावनामान्नोपनत एव 
देहान्तरोदयः, तत् किं नाम शोकादिवत् भाव- 
यित्रेकगोचर एव असो स्यात्, उत सर्वजन- 
सवेयोऽपीदयाराङ्य आह 

तत्ताटक्ताटरबेन्धु- 
पुत्रमित्रादिभिः सह ॥ २५२ ॥ 

भासतेऽपि परे रोके 
स्वनवहसन क्रमात् । 

तत्ताटक् भावनोचितं तद्रपुवांसनाक्रमात् 
खभ्रवत् जन्मान्तरे तादृशः प्रा्षतदरपानुयुणेरेव 
बन्ध्वादिभिः सहापि भासते सर्वजनसंवेयं 
स्यादिल्यथंः ॥ 

ननु विषमोऽयं दृष्टान्तः, खमेऽपि भासमाना 
अपि बन्ध्वादयस्तद्वत्तान्तानभिज्ञा एवेदयाह 

ननु मात्रन्तयेवन्धु- 
पुत्रायस्तत्तथा न किम् ॥३९४॥ 
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वेयते 
तदिति खानं वस्तु । तथेति खभनदरष्टवदिलय्थः। 

न किं वेद्यते इति नैव ज्ञायते इति यावत् ॥ 
अत्र आह 

कं इद् प्राह 
स तावद्द् वेयताम् । 

ननु क एवं वक्ति स खम्नद्रष्ठा तावत् खा- 
स्य वस्तुनः सवेजनवे्यतां वेत्ति, ते तु विदन्तु 
मावा विदन्निति ॥ 

ननु खभे देशकारादिव्यवहितस्वादसहिता 
एव ब्न्ध्वादय इति कथमसो तद्रेयतामपि 
जानीयात् यद्रा भ्रान्तिमात्रमेतत् । ननु तत्र 
भासन्ते चेत् बन्ध्वादयः, कथमसन्निहिताः। 
नहि भातमभातं भवेत् । एवं हि जाम्मलयपि 
तेषामसन्निधिरेव स्यात् । अथ तन्न उयापार- 
ग्याहारादेदंदोनात्तत्सद्धावे बल्वदनुमानं परमा 
णमस्तीति चेत्, इहापि तत्समानमिदयाह 

व्यापारव्याहतिव्रात- 
वेदे मात्रन्तरवजे ॥२५९५॥ 
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स्वप्रे नास्ति स इलयेषा 
वाक्प्रमाणविवनिता । 

स इति मात्रन्तरव्रजः । परमाणविवजितेति 
नहि तत्र॒ तदसद्धावावेदकं किञित्पमाणम. 
स्तीदाश्यः । आ्रान्तिखेऽपि खप्रस्य जायदषि- 
रोष एव । जाय्दपि श्ान्तिरेषेयत्र सवे कत- 
भ्रमा इयलम् ॥ 

ननु एवमपि जायत्खश्रयोदाव्यादाद्याभ्यां 
सल्यत्वमसलयतवं च सवत्र प्रसिद्धं कथमपहोतं 
शक्यमिलयार ङ्ग्य आह 

स= 
य एवेते तु ददयन्ते 

जाग्रव्येते मयेक्षिताः ॥२५६॥ 
सत्र इदस्तु मिथ्येत- 

ततप्रमातृवचोवरात् । 
इव्येतदिति एकत्वेन अभिमननमिलयथः । 

तस्प्रमात्रवचोवलादिति ते हि जायस्परमातारो 
मत्समक्षं ह्यः खपे भवद्धिः कं रष्टमिति प्रष्टा 
नेखेव परं ब्रूयुरिति ॥ 



३५९ ० ] अष्टर्विशामाहिकम् । १४० 

ननु खमे तावत् बन्ध्वादथः केचित्, नहि 
अस्य ते दये सम्भवन्तीयाराज््य आह 

यानपद्यमहं स्वपर 
प्रमातंस्ते न केचन ॥३५७] 

न शोचन्ति न चैक्षन्ते 
मामियत्रास्ि का प्रमा। 

ये हि वन्ध्वादयः प्रमातारः खपे टयन्ते, 
तेन केचनेदयत्र का प्रमा तदसद्धावावेदकं 
किञित्प्रमाणं नास्तीयथंः, प्रत्यत तत्सत्तावे- 
दकमनुमानमन्रोक्ततेचन मां शोचन्ति ने 
क्षन्ते चेलयनेनाथक्रियाकारिणोऽपीयावेदितम् ॥ 

ननु अनुमानं प्रमाणं, तच प्रमेयोपसलजन, 
प्रमेयं च अत्र प्रमाच्नन्तरलक्षणं नास्लेवेति 
किमाटम्बनं तदुदियादिलयाशङ्ख्य आह् 

यतः सवानुमानानां 
सखसंवेदननिष्ठितो ॥३९८॥ 

भमत्रग्तससद्कवः 

संविनिष्ठो न तद्रतः । 
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इह यतः 
(संवितष्ठा हि विषयन्यवयितिः ॥' 

इत्यादिनीदया सवानुमानानामथातिरायाधाना- 
भावात् पमातर्यव फरवात् तत्सं विदुपारोहे- 
णेव विश्रान्तिरिति परमीयमाणानां पमाच्रन्त- 
राणां सद्धावोऽपि अत्र तच्रिष्ठ एव, नतु अनु- 
मेयसखरूपनिष्ठ॒ इति किं तत्सत्वासखान्वेष- 
णेन । एतच अन्यत्र अन्येबहृशो वितानित- 
मिति किमिह अप्राकरणिकप्रायेण अनेनेति 
आस्ताम् ॥ 

न केवरमानुमानिक्येव प्रतीतिरेव, यावत् 
प्रादक्षी अपीह 

घटादेरस्तिता संवि. 
निष्ठिता नतु तद्रता ॥२९५९॥ 

तहन्मात्रन्तरेऽप्येषा 
संविक्निष्ठा न तद्रता । 

एतदुमेयेऽपि अर्थं योजयति तद्रदिया- 
दिना । एषेति अस्तिता ॥ 
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यथाव्याख्यातमेव परामयति 
तेन सितमिदं यद्य- 

द्वाग्यते तत्तदेव हि ॥३६०॥ 
देहान्ते बुध्यते नो चेत् 

स्याटन्यादक्प्रवोधनम् । 
अन्यार गिति अनियतमेवेयथंः ॥ 
भावनापेक्षामेव उपोहटयति 

तथाह्यन्त्यक्षणे बह्य- 
विदयाकणेनसंस्ृतः ॥३६१॥ 

सुच्यते जन्तुरिप्युक्तं 
प्राकसंस्कारबरुत्वतः । 

असद्विषयायां सदातनायां भावनायां अस- 

दतिरेव भवति, तदपहस्तनाय सद्विषया्थां च 

भावनायां अवलवलयामपि वङ्वखापादनाथम् 

‹अचिन््या मवरशक्तिर्वि परमेशयुखोद्धवा ॥ 

इलयायुक्तया भहाप्रभावाणां ब्रह्मविधानामन्दये 
क्षणे संस्कारार्थं भगवता उपदेशः कृतो येन 

अस्य मुक्तिरेव स्यात् ॥ 



१५२ श्रीतत्रारोके । 

नच एतदशब्दाथमेव उक्तमिदयाह 
निपाताभ्यामन्तराब्दा- 

त्स्सरणाच्छतुरन्यतः ॥२९९॥ 

पादाच्च निखिखादधे- 
छोकाच्च समनन्तरात् । 

टीनरब्दाच्च सवं त- 
दुक्तमथसतचकम् ॥३६३॥ 

तत्र वाराब्दो वृक्षादीनां जन्मान्तरव्यव- 
हितभावनोपक्षेपं योतयति, अपिराब्दश्च ब- 
टखवक्वेऽप्यनुभवस्य अनवङ्कुपिम् । अन्तदाब्दा- 
दिति अन्तशब्द उपान्लादिक्षणव्यावतनपरः। 
स्मरणादिति रकृतिरूपात् । रातुरिति प्रयय- 
रूपात् । अन्लयतः पादादिति 

सद्ा तद्धावभावितः । (८।६) 

इति । निखिरादिति काकाक्षिवत् । अधश्छो. 
कादिति 

तसार्सवेषु कटेषु मामनुखर युध्य च ॥ (८।७) 

इति । अनेन हि सदेव सद्िषया भावना का- 
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त्युक्तम् । टीनेति प्ररीनशब्दगतात् । अनेन 
विभाव्यमानार्थकतानतमुपोद्रटितम् ॥ ३६३ ॥ 

एतदथानभिज्ञैः पुनरेतदम्यथा व्याख्या- 
यीटयाह 

अज्ञात्वेतत्त सर्वेऽपि 
कुदराकारावरम्बिनः । 

यत्तदोव्यत्ययं केचि- 
त्केचिदन्यादशं कमम् ॥२६५॥ 

भिन्नक्रमो निपातो च 
त्यजतीति च सत्तमीम् । 

व्याचक्षते तच्च स्वं 
नोपयोग्युक्तयोजने ॥ ३६९५५ ॥ 

यत्तदोव्येदयथमिति यंयं भावमेतितं तं 
स्मरति । अन्याहशमिति पाठत एव । भि 
न्रकमाविति स्मरन्वापीति । सप्तमीति अन्दे 
क्षणे कटेवरं यजति सतीति ॥ ३६५ ॥ 



१५४ श्रीतग्रारोके । 

नु एवंविधं उ्याख्यानमनृय, कस्मान्न दूषि- 
तमिदयाशङ््य आह 

नच तहरितं मिथ्या 
स्वान्तसम्माहदायकम् । 

ननु किमियता खोत्पेक्षितेन म्रतिसतख- 
परीक्षणनेलयाराज्ञ्य आह 

तदित्थम्रायणस्येत- 
तत्वं श्रीराम्भुनाथतः ॥२६६॥ 

अधिगम्योदितं तेन 
मृत्योभींति्विनरयति । 

ननु कथं स॒तिसतच्ववचनमात्रेण तद्धीतिः 
शाम्येदिदयारा ज्य आह 

विदितम्रतिसतखाः 
संविदम्भोनिधाना- 

द्चरखहृदयवीया- 
कषनिष्पीडनोत्थम् । 

अग्रतमिति निगीर्णे 
काटक्टेऽत्र देवा 
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यदि पिवथ तदानी 
निश्रितं वः शिवत्वम्॥२६५५॥ 

एवमियत्तया तखितमरणसतचखा देवा मा- 
याध्वनि उयवहरन्तः परिमिताः प्रमातारः; 
खभावभूततात् निलयाव्यभिचारिणः पराहंपरा- 
मात्मनो वीयेस्य परधाराधिरोहितया आकष 
णेन यन्निष्पीडनं सारतया खीकारस्तद्रशेन 
संविदब्धेरुस्थितं यदमतं परानन्दचमत्कारमयं 
पणवं तदुद्छा काटस्तत्तत्कखनाकारी सम- 
नान्तः पारापरपञः, स॒ एव अख्यातिरूपतया 
सलयविपयेयात्मा कूटस्तसिन्निगीर्णे खातमसंवि- 
त्सात्कारेण प्रणख्यातिमयतामापादिते यदि 
अत्रेव मुक्तात्मनि अस्रते पिवथ पानक्रियामार- 
भध्वे, तत् नूनं तदानीमेव वः प्रूणेसविन्मयत्वं 
स्यात् किमनेन पुनः पुनरग्रतपानेनेदयथंः । इद- 
मन्न तात्य-यदनवरतमेव संविददैतमभ्य- 
स्यतः प्रायणान्ते तदेकात्म्यापत्तिरेव स्यादिति 
को नाम महास्मनो मरणभयस्य अवकाश 
इति । अथच मलयभुवमवतीयं वतमाना देषाः 



१५६ श्रीतश्रारोके । 

समुद्रान्मन्दरोदराकषंणेन खवीयेनिष्पीडनेन च 
उस्थितमिदमभ्रतमेवेति संकल्पेन कालकूट भ- 
क्षिते यदि अभ्रतपानं कुरुष्वे, तन्निश्चितं तदानीं 
निगीणेदुविषहविषेण शिवेनैव भगवता वस्तु- 
स्यतं स्यादिति ॥ ३६७ ॥ 

एवं प्रसद्भान्मरणखरूपमभिधाय, परकृत. 
मेव आह 

उत्सवोऽपि हि यः कश्चि 
छोकिकः सोऽपि संमदम् । 

संविद्न्धितरङ्गाभं 
सूते तदपि पवेवत् ॥ २३६८ ॥ 

एतेन च विपद्ध्वंस- 
प्रमोदादिषु पवेता । 

व्याख्याता तेन तत्रापि 
विरोषादेवताचेनम् ॥ ३६९ ॥ 

पुरक्षाभायद्धतं य- 
तत्खातन्ये स्वसंविद्ः 
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दाद्यदायीति तछछाभ- 
दिने वेरोषिकाचनम् ॥३७०॥ 

संमदं सूते इति खात्मविश्रान्व्युत्पादात् । 
तदपीति अपिदिब्दस्य न केवल स्रतिदिनं पर्व- 
वदद्धवेत् , यावदिदमपीत्यथः । एतेनेति संमद्- 
प्रसूतिलक्षणेन समानन्यायत्वेन हेतुनेयथंः। 
तद्छाभेति तच्छब्देन संबित्खातच्यपरामर्चः ॥ 

इदानीं ्रतिपरीक्षानन्तरोटिष्ठं योगिनीमे- 
कादि निदंष्रुमाह 

योगिनीमेरको देधा 
हठतः प्रियतस्तथा । 

प्राच्ये च्छिद्राणि संरक्ष 
त्कामचारित्वसुत्तरे ॥ २५५१ ॥ 

स च हयोऽपि मनरोद्ु- 
त््रसङ्के दशयिष्यते । 

प्राच्ये इति हटमेखापे । उत्तरे इति भरिय- 
मेरपि । कामचारितं छिद्ररक्षणं वा न वेति, 
एतच हटपरियदाब्दाभ्यामेव गताथम्। दथ इति 
व्यवयव इदयथः। मन्रोदसप्रसङ्क इति चिशाहिके ॥ 



१५८ श्रीतत्रारोके । 

ननु भवत्वेवं, नेमित्तिकं तु अस्य कृत- 
स्यमिदयारङ्गय आह 

योगिनीमेखकाञचेषो 
ऽवश्यं ज्ञानं प्रपद्यते ॥३.५२॥ 

तेन तत्पवं तदच 
स्वस्तन्तानादमख्नम् । 

तेनेति अवदयंभाविना ज्ञानटाभेन । त. 
दरदिति योगिनीमेटकवत् ॥ 

नु योगिनीमेखकादवद्यमेष ज्ञानमा्नो- 
तीति अवद्यतायां कं प्रमाणमिदयादाङ्व आह 

संवित्सवास्मिका देह- 
भेदाद्या सङ्कचेत्तु सा ॥३.७३॥ 

मेखकेऽन्योन्यसङ्कट्र- 
प्रतिविम्बादिकस्वरा । 

इह सवा्मकतसेऽपि या संविदेहभेदात् स- 
ङो चप्रास्ता, सा मेखके सति अन्योन्यस्य सङ्क- 
डेन भ्रतिविम्बात्परस्परं प्रतिसंक्रमणेन विक- 
स्रा सङ्कोचापहस्तनेन पूणा भवतीलयथः ॥ 
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नच कथमेतावतेव अस्यां विकखरत्वं स्या 
दिल्याराङ्गध आह 

उच्छरुन्निजररम्योघ 
८ ¢ 

संविलसु प्रतिबिम्बितः॥२७५४॥ 
बहूदपणवरीप्ः 

सवायेताप्ययल्लतः । 
यस्य कस्यचन वहिः प्रसरन्निन्द्रियमरीचि 

पुञ्जः ताखेव अनेकदपणपख्यास योगिन्यादि 
सम्बन्धिनीषु संषिस्सु प्रतिविम्वितवात् दीप्तः 
सवतो विकासमासादयन् यलं विनापि सवा- 
येत सवोकारतां यायादिदयथः ॥ 

सवोकारत्वमेव च अस्याः परानन्दनिभरं 
पूर्णं रूपमिलाह 

अत एव गीतगीत- 
प्रश्रतो बहूपषदि ॥ २७९ ॥ 

यः सवेतन्मयीभावे 
ह्यादो नत्वेककस्य सः । 

अत इति स्बाकारतादेव अस्याः। सवेतन्भ- 
यीभाव इति ताबलयंरो सवषां भेदतिगलनात् ॥ 



१६० श्रीतत्रारोके । 

गतु 
श्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावेरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकरप्यश्च ।' 

इत्यादिनीया प्रयेकमपि आनन्दनिभरेव संवि. 
दिति कि सवैतन्मयीभवेनेयाशयङ्य आह 

आनन्दनिभरा संवि- 
तप्मयेकं सा तथैकताम् ॥२७६॥ 

नृत्तादो विषये प्राप्ता 
पूणानन्दत्वमश्चुते । 

ननु एवमपि देहसङ्गोचायषिगखनात् कथ- 
मेषां प्रणानन्दमयसवं स्यादिलयाश ङ्य आह 

दष्यासूयादिसङ्ोच- 
कारणाभावतोऽत्र सा ॥२.७७ 

विकस्वरा निष्प्रतिधं 
सविदानन्द्योगिनी । 

येषां पुनरीष्यादिसङ्लोचाभावो नास्ति, तेषां 
किं संविन्मयीभावो भवेन्न वेलयादाज्ञ्य आह 

अतन्मये तु कस्िश्ि- 
तत्रस्थ प्रतिहन्यते ॥ ३७८ ॥ 
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स्थपुटस्पशरवत्संवि- 
हिजातीयतया स्थिते । 

अतन्मये इति संविन्मयतामनापन्ने इदयथः। 
अत एव उक्तं विजातीयतया स्थिते इति। 
स्थपुटस्परोवदिति यथाहि निश्नोन्नतवस्तुनि 
निश्रे स्परोस्य प्रतिघातो भवेत्, तथा अत्रापि 
संविद् इत्यथः ॥ 

एवमेवेविधस्य मेटकादो प्रवेदरा एव॒ न 
दातव्य इदयाह 

जतश्चक्राचनायेपु 
विजातीयमतन्मयम् ॥ २५५९॥ 

नेव प्रवेशायस्संवि- 
त्सङ्गोचन निबन्धनम् । 

प्रवेशाभावे संवित्सङ्कोचनिवन्धनतं हेतुः ॥ 
एवं मेटकादावतन्मयस्य प्रवेशनिषधात् तस्र 
वेराभ्यनुज्ञानेऽपि विशेषावव्योतनाय तन्मया 
एव अच्र प्रवेशनीया इलाह 

यावन्त्येव शरीराणि 
स्वाङ्गवस्स्थुः सुनिभराम् ३८० 

२१ 
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एकां संविदमाविष्य 
चक्रे तावन्ति पूजयेत् । 

दारीराणीलयनेन रारीरिणामच्र वस्तुतः कशि- 
दधेदो नास्तीति सूचितम् । अत एव उक्तमेकां 
सनिभरं संविदमाविदयेति खाङ्गवदिति च ॥ 

ननु यदि नाम मेरकादावतन्मयः कथि- 
सप्रमादात् प्रविष्टः, तदा किं प्रतिपत्तव्यमिदा- 
राज्य आह 

प्रविष्रश्चेलखरमादेन 
सङ्ोचं न बजेत्ततः ॥ २८१ ॥ 

प्रस्त॒त स्रसमाचारं 
तेन साकं समाचरेत् । 

एवमस्य कश्चिदुपकारः स्यान्न वेलाशा ङ्य 
आह 

स॒ त्वनुय्रह रक्तया चे- 
दिद्धस्तत्तन्मयीभवेत् ॥ २८२ ॥ 

वामाविद्धस्तु तच्िन्दे- 
त्पश्चात्तं घातयेदपि । 
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तदिति तत्रयं रहस्यचयादि । निन्देदिति 
इष्य दिना । घातयेदिति एवं समयस्य आभ्ना- 
नात् । यदुक्तं 

समयप्रतिभेत्त्तदनाचारांशच घातयेत् ॥ 
इति ॥ 

नच एतदस्माभिः खोपनज्ञमेवोक्तमिलयाह 

श्रामपिचुमते चोक्त- 
मादौ यज्ञेन रक्षयेत् ॥ २८३ ॥ 

प्रवेशं संप्रविष्रस्य 
न विचारं तु कारयेत् । 

एतच्च अतन्मयसेऽपि अधिकृतविषयं ज्ञेयं, 
न अन्यथेदयाह 

रोकाचारस्थितो यस्तु 
प्रविष्टे तादे त॒ सः ॥२८०॥ 

अकृत्वा तं समाचार 
पुनश्चक्रं प्रपूजयेत् । 

तादशो इति खोकाचारस्थिते । स इति च- 
ऋायचेयिता । तमिति मेटकादावाख्नातम् । 
पुनरिति तस्िन्निगेते, परेऽहनि वा ॥ 
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इदानीं कमप्रासतं वयाख्याविधि वक्तु प्रति- 
जानीते 

अथ वच्मि गुरोः शाख- 
व्याख्याक्रमस्रुदाहूतम्।॥२८५॥ 

देव्यायामरशाखादो 
तुहिनाभील्चमाटिना । 

तदेवाह 
कत्पवित्ततसमृहनज्ञः 

राख्रवित्संहिताथवित् ॥३८६॥ 
सवेशाखराथंविच्ेति 

गुसर्भिन्नोऽपदिश्यते । 
तत्समृहेति अनियता वहवः कल्पाः। शाखं 

प्रतिनियतानेककद्पात्मकम् । सहिता चतुः 
ष्पादा । सवंशाखेति चतदेश विद्यास्थानानीति 
पञ्चधा भिन्नो ग॒रुरपदिरयते श्रीदेव्यायामले 
कथ्यते इत्यथः । यदुक्तं तत्र 

'आचायं संप्रवक्ष्यामि सर्वशषास्विश्चारदम् । 
चतुष्पात्सहिताभिज्ञः करपस्कन्धे विश्चारदः ॥ 
शासे करपेकदेशे बा आचारचरणक्षमः ।' 

इति ॥ 
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ननु एवं व्याख्यायां कस्य अधिकार 
इत्याराङ्खय आह 

यो यत्र राखे स्भ्यस्त- 
ज्ञानो व्याख्यां चरेत्तु सः २८७ 

नान्यथा तदभावश्च 
त्सव॑था सोऽप्यथाचरेत् । 

नान्य इत्यखभ्यस्तज्ञानः । अथ चेस्सवेथा 
खभ्यस्तज्ञानो य॒रुन स्यात्, तदा सोऽपि अख- 
भ्यस्तन्ञानो व्याख्यां चरेत्, नेवं कश्चिटोष 
इत्यथः | 

न केवरमव्रेवोक्तं, यावदन्यत्रापीलयाह 

श्रीभेरवकुरे चोक्तं 
कृरपा दिज्ञव्वमीदशम् ॥२८८॥ 

नु एवमपि सखभ्यस्तज्ञानतायामेव युरोः 
सवेत्र कस्मादर इत्याशङ्य आह 

गुरोखक्नणमेताव- 
तसं पूणेज्ञानतेव या । 

तत्रापि यास्य चिदरूत्ति- 
~^ ९. 

कामात् साप्यवान्तरा॥२८९॥ 



१६६ श्रीतत्रारोके । 

ननु एवं तहिं कर्मिखमस्य न स्यादिला- 
शङ्खय आह तत्रेयादि सम्पूणज्ञानतायामपि 
योऽस्य य॒रोज्ञानित्वकर्मित्वादिखक्षणो भेदः सो 
ऽप्यवान्तररूप इत्यथः । एतच्च श्रीदेढ्या- 
यामङे एव उक्तमिदयाह 

देव्यायामर उक्तं त- 
द्रापञ्चाशाङ्ग आहिके । 

तदेव अथद्रारेण आह 
देवं एव गुरुत्वेन 

तिष्ठासुद॑श्चधा भवेत् ॥२९०॥ 
द्राधात्वमेव दरोथति 

उच्छष्मशावरचण्डगु- 
मतङ्गघोरान्तकोयहख्टरकाः । 

क्रोधी दखुहुटुरेते 
दशा गुरवः रिवमयाः पूवं ॥२९१॥ 

ते स्वांराचित्तवृत्ति- 
क्रमेण पोरुषश्रीरमास्थाय । 

अन्योन्यमिन्नसं वि- 
क्रिया अपि ज्ञानपरिपूणाः ॥२९२॥ 
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सर्वेऽटिमांसनिधुवन- 
दीक्षाचनदाखसेवने निरताः । 

अभिमानरामक्रोध- 
क्षमादिरवान्तरो मेदः ॥३९२॥ 

अन्तको यमः । यदुक्तं तत्र 
दश्च रुद्रा महाभागात्तत्रे गुरुवराः स्मृताः । 

इप्युपक्रम्य 
जटाुहटधारी च लिङ्गाचेनरतः सदा ॥ 
प्यमांस्रतो निलयं पच्रसेवाद्टव्रतः । 
खञ्चक्ति रमयेचापि श्ाघ्लाधीती च यततः ॥ 
उच्छुष्मांशसयुद्धतो देशिकः शाक्पारगः । 
श॒वरांशसमुद्धतस्तखमागोवलम्बकः ॥ 
गुप्राचारक्रियो नियं गुप्रदाराभिपेथुनी । 
क्रोधनोऽतिग्रचण्डश्च पद्यमांसरतः सदा ॥ 
चण्डां श्लो गुरुथेव दीक्षायुग्रहरृस्सदा । 
क्षमी आमिषरोटी च यज्ञे पश्चुनिपातकः ॥ 
मतङ्घाश्सष्ठदतो गुरूः शास्राथवेदकः । 
अभिमानी क्रोधन मेुनाभिरतः सदा ॥ 
पुगरूढोऽलन्तदक्षश् घोरांश्च गुरः स्परतः । 
जपहोमक्रियासक्तं लिङ्गा्यम्यचेने रतम् ॥ 
मांश गुरवः प्राहुदीक्षाकमंणि निष्ठुरम् । 
धतुबाद्रसादीनि ओषध्यादिरिसायनम् ॥ 



१६८ श्रीतत्रारोके । 

नित्यं सेवेत्सदा योगी शिष्यानुग्रहतत्परः। 
उग्रांशो गुरुभिः प्रोक्तो योऽपो हदः स्मृतः ॥ 
क्रोधः सर्वत्र जायेत मानी योगरतः सद्ा । 
मन्यते तृणवत्सवं मत्तुस्यं नास्ति मन्यते ॥ 
दुराराधो जनेः सर्वैः कष्टसेव्य उपासिभिः । 
लिष्यानुग्रहकृनिदय कोधिनोँऽ्चः प्रकीर्तितः ॥ 
दौक्षाक्मणि निष्णातो मद्यमांसाश्चनः सदा । 
कुठे हुलहुटे जातो दशिकः परिकीर्तितः ॥ 
द्रेते गुरवः प्रोक्ताः खतचज्ञानगरविताः । 
ये तद शसयुद्धतास्तत्खभावानुचारिणः ॥ 
तेस्तु येऽनुगृदीतास्त॒ ते तदाचारवतिनः ।' 

इत्यादि बहुप्रकारम् । एतच्च अन्थविस्तरभयात् 
यथोपयोगमुचिदय उच्चिय टिखितमिति तत 
एव यथादाय्यमनुसतेग्यम् ॥ ३९३ ॥ 

एवमेवं विधो य॒रुव्याख्याथमभ्यथनीय इव्याह 
इत्थं विज्ञाय सदा 

शिष्यः सम्पृणशाखरवो दारम् । 
व्याख्याये गुरुमभ्य- 

थयेत पुजापुरःसरं मतिमान् ॥ 
सोऽपि स्रासनीये 

पररिष्येऽपिवापि तादशो राखम्। 
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श्रोतं योग्ये कुया- 
व्याख्यानं वेष्णवायधरे ॥ २९९५॥ 

करुणारसपरिपूर्णा 
गुरः पुनम॑मधामपरिवजंम् । 

अधमेऽपि हि व्याकुयो- 
त्सम्भाव्य हि राक्तिपातवेचिन्यम् ॥ 
अनेन व्याख्याविध्यनुषक्तः श्रुतविधिरपि 

आसूत्रितः । सोऽपीति गुरुः करुणावशेन वेष्ण 
वादावधमेऽपि व्याख्यां कुयात्, किन्तु ममे. 
स्थानं वजयिता यदसो साक्षादनायातशक्ति- 
पात इति ॥ ३९६ ॥ 

अत्रेव इतिकतेव्यतामाह 

रिक्तायां भुवि पीठे 
चतुरस पङ्क जत्रयं कजगे । 

कुयादियापीठं 
स्याद्रसवह्ल कुं त्वेतत् ॥३९.७॥ 

मध्ये वागीरानी 
दक्षोत्तरयोशुरून्गणेर च । 
२ 



१७० श्रीतघ्रारोके । 

अधरे कजे च कल्पे- 
श्रं प्रपूज्याधेपुष्पतपेणकेः ३९८ 

सामान्यविधिनियुक्ता- 
धेपात्रयोगेन चक्रमथ सम्यक् । 

सन्तप्य व्याख्यानं 
कुयास्सम्बन्धपूवकं मतिमान् ३९९ 

कजगे इति पीटविशेषणम्, तेन अधस्त- 
नषीठान्तरस्थपद्मोपरिवतिंनीयथेः । यदुक्तं 

2 पीडधः पद्रमारिखेत् | 

इति । रसवह्टीति षट्त्रिरत्। मध्ये इति मध्य 
पद्ये । अधरे इति पीटाधोवतिनि । यदुक्तं तत्र 
044 मध्ये वागीरिपूजनम् | 

दक्षिणि गुरवः पञ्चे उत्तरे तु गणेश्वरः । 
पीठाधो यद्धवेत्पम्ं कस्ये तत्र पूजयेत् ॥ 

इति ॥ ३९९ ॥ 
सम्बन्धपूर्वकत्वमेव दशेयन् ग्यारूयान- 

शटीं शिक्षयति 
सूत्रवदवाव््यपट र. 

ग्रन्थक्रमयोजनेन सम्बन्धात् । 
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अव्याहतपूवापर- 
सुपव्रृह्य नयेत वाक्यानि ॥८००॥ 

मण्टकञवसिहा- 
वखोकनादयेयेधायथं न्यायेः । 

अविहतपृवापरकं 
राखाधं योजयेदसङ्गीणम्॥८०१॥ 

तच्रावतनवाध- 
प्रसङ्तकादिमिश्च सल्यायेः । 

वस्तु वदे दाक्यज्ञो 
वस्त्वन्तरतो विविक्तता विदधत्४०२ 

यदययद्याहतिपदवी- 
मायाति तदेव दठतरेन्यायेः । 

वख्वत्कुयादृष्यं 
यद्यप्यये भविष्यस्स्यात् ॥ ४०३ ॥ 

पदेति पदायात्मा पदाथः । यन्थक्रमेति 
वियादिपादरूपः । यदुक्तं तत्र 

(पादिकिथात् संबन्ध अन्यः पाटछिकः प्रिये । 
पादयः सोत्रबाक्याथं एतत्सम्बन्धपश्चकम् ॥ 



१७२ श्रीतत्रारोके । 

चतुष्पात्संहिता यावत्तयां पादो थथोदितः 
आदिमध्यावसानेश ग्राहयेद सन्ततिम् ॥ 
परस्पराविभेदेन अविरुद्धा यथा भवेत् | 
एवे पादगतं ज्ञात्वा व्यावण्ये कुरते गुरुः ॥ 
यत्ततपाटटिकं वस्तु पटरान्ते समपयेत् । 
अभिसनध्यान्यपटरमेतत्पारलिकं स्मृतम् ॥ 
यः पदार्थोऽभिगम्येत तत्पादार्थन निशितम् । 
अपरस्परभेदेन व्याख्यानं इर्ते गुरुः ॥ 
एष पादाथिको नाम्ना अन्यत्पूत्रगतं शृणु | 
सूत्रे सङ्कहितं बस्तु सुपरीशष्यार्थसन्ततिः ॥ 
मेदभिनना तथात्रैव पत्रेणान्येन सुन्दरि । 
एतत्घत्रं विचार्यत वाक्येन परिनिष्ठितम् ॥ 
संस्कृतेः शब्द विषयेनदीस्रोतःप्रवाहकेः । 
वातोर्भिवेगमङ्कन व्याख्यां दिपगति च वा॥ 
मण्डूकपुतिरेवात्र अथ सिहावलोकितम् । 
ज्ञात्वा न्यायं तु शिष्यं हि तादशेन प्रबोधयेत् ॥ 
खरूपेणाथविषयं पादमेदेन वाथवा । 
देशिकः इरुते व्याख्यां यादं तेन पृच्छितम् ॥ 
तादृशं तख वक्तव्यं खाभ्रायसितिपालनात् ॥' 

इति । यागत्रयात्मकपोणमासाङ्गप्रयाजानुया- 
जवदेकमनेकसाधारणं तच्रम् । अवधघातादेयि 
यावद्रव्यमसङृतप्रयुक्तिरावतेनम् । चमसगो- 
दोहनादिवदसक्तप्रतिषेधो बाधः । पशुपुरो- 
डवत् परमध्यपातिनो निजतन्रनैरपेक्ष्येण 
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परकीयनेव तन्रेण सम्पादनं प्रसङ्गः । संशय. 
निणयान्तराखवर्ती भवितव्यतात्मकः परल्यय 
स्तकंः । आदिशब्दादतिदेशादयः । सदिति 
मण्डूकष्ठवादिरोकिकन्यायविखक्षणेरियथेः । 
वस्त्वन्तरतो विविक्ततां षिदधदिलयनेन अस 
ङ्गीणत्वमेव उपोद्धलितम् । दूष्यं भविष्यत्स्या 
दिति भावि दृष्यभावं भजेदिलथः ॥ ४०३ ॥ 

ननु यदुत्तरकारं दूष्यं, तस्य आदो बल्व- 
त्वाधानेन कोऽथं इत्याशङ्कय आह 
टटरचि तपूवेपक्ष- 

प्रोद्धरणपथेन वस्तु यद्दाच्यम् । 
रिष्यमतावारोहति 

तदाश्च संरायविपययेविकरम् ॥ 
भाषा न्यायो वादो 

खयः क्रमो यद्यदेति शिष्यस्य । 
सम्बोधोपायत्वं 

तथेव गुरुराश्रयेद्याख्याम् ॥८०९५॥ 
वाच्यं वस्तु समाप्य 

प्रतपणं पूजनं भवेचक्रे 



१७४ श्रीतत्रारोके । 

पुनरपरं वस्तु वदे 
त्पटखादृध्वे तु नो जस्पेत् ॥४०६॥ 
ठ्याख्यान्त ज्षमायल्वा 

विसञ्य सवं क्षिपेदगाधजये । 
राखरादिमध्यनिधने 

विशेषतः पूजनं कुयात्॥४०७॥ 
विरशोषपूजनं कुया- 

त्समयभ्यश्च ननष्कृता 

भाषा संस्करृतादिरूपा षोढा भिन्ना । न्यायः 
प्रागुक्तो खोकिकः शाख्लीयो वा । वादस्तखनि- 
श्चयफटरूपः पक्चप्रतिपक्षपरियहः । खयो व्या- 
सख्येयवस्तुनिष्ठतद्धीनतास्मा व्याख्यानाभ्यासः। 
कऋमः पाठटाथपरिपाटीविशेषः, वाच्यं वस्त्विति 
मूखसूत्रादि । अपरं वस्त्िति सूत्रान्तरम्। यदुक्तं 

त्रीणि मूलानि घ्त्राणि द्वे तदेकमथापिवा । 
व्याख्यायोपरमेदृध्वं बद न्वि्रि बाध्यते ॥ 

इति 
न् गच्छेत्पर रसाद् व ०९९०५..०००७७५०००००० | । 

इति च । समयेभ्यश्च निष्छरृताविदयनेन समय- 
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निष्करृतिरिति पायक्तं जयोविंशामपि नेमित्तिकं 
उ्याख्यातुमुपक्रान्तमिति आवेदितम् ॥ 

ननु इदं कायमिदं न कार्यमिति शाच्रीया 
नियच्रणा हि समयः । सच निर्विकल्पानां ना- 
स्तीति कथमेतद विरोषण उक्तमिद्याशङ्य आह 

जविकल्पमतेन स्युः 
प्रायश्चित्तानि यदपि ॥४०८॥ 

तथाप्यतच्विदहगौ- 
नुग्रहाय तथा चरेत् । 

नन्वेवमाचरणे किमस्य परमाणमिदयाशाङ्य आह 

श्रीपिचो च स्मरतेरेव 
पापघ्रत्वे कथं विभो ॥ ४०९ ॥ 

प्रायश्रित्तविधिः प्रोक्त 
इति देव्या प्रचोदिते। 

सत्यं स्मरणमेवेह 
सकृजघ्ं विमोचयेत् ॥५१०॥ 

सवेस्मात्कमंणो जारा 
त्स्मृतितच्चकर विदः । 



१७६ श्रीतत्रारोके ।. 

तथापि सितिरक्ाथ 
कतव्यश्चोदितो विधिः ॥४११॥ 

 स्प्रतेरिति मन्नादेः । स्प्रतितत्वकराविद् 
इत्यनेन ज्ञानत्वमेव उपोदखितम् । स्थितिर- 
क्षाथमिति यदुक्तं 
“यद्यदाचरति भ्रे्स्तत्तदेवेतरो अजनः । 
स यस्प्रमाणं हरुते रोकस्तद नुवर्तते ॥' (भ० गी ° २।२१) 

इति ॥ ४९११ ॥ 
अतत्ववेदिनोये हि 

चयामात्रेकनिषिताः । 
तेषां दोखायिते चित्ते 

ज्ञानहानिः प्रजायते ॥०१२॥ 
एवं च यद्ययं निविकल्पत्वादेव न संवृति- 

परस्तदा अतखविद्धिः सह॒ समाचारमेव न 
कृुयौत् । अथ कुयात्, प्रायश्चित्तमप्याचरेदियाह 

तस्मारिकत्परहितः 
संटव्युपरतो यदि । 

दाख्चचयोसदायत्तेः 
सङ्रं तदहिवजयेत् ॥ ०१३ ॥ 
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सङ्रं वा समन्विच्छे- 
तप्रायश्चित्तं समाचरेत् । 

यथा तेषां न शाखरा्थे 
दोखारूढा मतिभ्वेत् ॥४१४॥ 

संब्रत्यपरत इति संइतियेिः, तत उपरतो 
निवृत्त इत्यथः । शाख्रचयासदायत्तेरिति सर्व- 
काट शाख्रीयनियब्रणापरवदोस्यिथेः । तेषा- 
मिति अतचविदाम् ॥ ४१४ ॥ 

समयनिष्कृतिमेव उदाहरणदिरा उपद- 
दोयति 

यत्सखयं शिवदस्ताख्ये 
विधो संचोदितं पुरा । 

रातं जघ्वास्य चासख्स्य 
मुच्यते खीवधारते ॥ ५१९५॥ 

दक्तिनाशान्महादोषो 
नरकं शाश्वतं प्रिये । 

इति श्रीरत्नमाखायां 
समयोङ्कने कृते ॥ ४१६ ॥ 

, ` 



१७८ श्रीतत्रारोके । 

कुटजानां समाख्याता 
= निष्कृतिदुष्टकतंरी । 

श्रीपूर्वे समयानां तु 
` शोधनायोदितं यथा ॥७१७॥ 

मारिनी मात्रका वापि 
जप्या रखन्षत्रयान्तकम् | 

प्रतिष्ठितस्य तूरादे- 
दृशैनेऽनधिकारिणा ॥ ४१८ ॥ 

प्रायश्चित्तं प्रकतेव्य- 
मिति श्रीबह्ययामये । 

यदिति चोदनाखम् । खयमिति भगवता । 
पुरेति द्वादरापटखे, इदं हि तत्र चतुदेश्चे पटे 
स्थितम् । एतच समनन्तराहिके रिषहस्तपक- 
रणे. एव संवादयिष्यते इति नेह लिखितम् । 
ख्रीवधादहते इति । यदुक्तं 
५1103 ल्लीवधे निष्कृतिः कुतः |' 

इति । कुरजानामिति अन्येषां हि 
अघोराष्टशचतं जघ्वा स्लीवधान्पुच्यते नरः ॥' 

इत्यादि उक्तम् । समाख्यातेति । यदुक्तं तच्र 
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(अथ कथिदजानानो रङ्कनं समयस तु । 
कुरुते रजो देवि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ 
दातं जस्वा पहाख्चख मुच्यते स्ीवधारते । 
शक्तिनाश्ान्महादोषो नरकं शाश्वतं प्रिये ॥ 

इति । लक्षत्रयान्तकमिति समयोष्ुनबलं 
विचायं । यदुक्तं तत्र 

प्रायधित्तेषु सर्वेषु जपेन्मारामखण्डिताम् । 
भिन्नां बाप्यथवाभिन्नां व्यतिक्रमबटावरात् ॥ 
सक़ृजापात्समारभ्य यावद्टक्षत्रयं प्रिये ॥ 

इति । अनधिकारिणेति अदीक्षितादिना, एतच 
आचाथांदिविषयम् । साधके हि अधिकारिणापि 
ट्टे दोष एव । यदभिप्रायेण 

'खमत्रमकषसूत्रं च गुरोरपि न दशेयेत् ॥ 
इत्यादि उक्तम् ॥ 

न केवलमेतदेव श्रीब्रह्मयामरे कथितं, 
यावदिदमपीलयाह 

ब्रह्मघ्नो गुरुतट्पस्थो 
वीरद्रव्यहरस्तथा ॥ ४१९ ॥ 

 दैवद्रव्यहदाकार- 
प्रहतां रिङ्गभेदकः । 

निलयादिरोपक्ृद्ष्- 
सखरकमात्रापरिच्छद्ः ॥ ०२० ॥ 



१८० श्रीतश्रारोके । 

दाक्तेव्यङ्कतवकङ्योगि- 
ज्ञानिहन्ता विरोपकः । 

नैमित्तिकानां रक्षादि- 
कमाद्विहिगुणं जपेत् ॥%२१॥ 

व्रतेन केनचिद्युक्तो 
मितसुग्बह्मचयेवान् । 

दूतीपरियरहेऽन्यत्र 
गतश्चेत्काममोहितः ॥४२२॥ 

छक्षजापं ततः कुयां 
दित्युक्त बह्ययामटे । 

आकारेति व्यक्तम् । मात्रापरिच्छद इवि 
ब्रतोचिताक्षसूत्रयोगदण्डादिपरिकर इति या 
वत् । दविद्धियुणमिति तेन युरुतल्पस्थे द्रे क्षे, 
वीरद्रवयहरे च चत्वारीयादिकमः । काममो- 
हित इति नतु रहस्यचयापरः ॥ 

इदानीं श्रुतविध्यनन्तरोदिष्टं यर्प्रूजाविधि- 
मभिधातमाह 

दीक्षाभिषेकनेमित्त- 
विध्यन्ते गुरुपूजनम् ॥४२३॥ 
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अपरेव्यः सदा कार्य 
सिद्धयोगीश्वरीमते । 

पूरवोक्तरक्षणोपेतः 
कविखिकसतत्ववित् ॥ %२४॥ 

स गुरूः सवेदा माह्य- 
स्यक्त्वान्यं तस्स्थितं त्वपि । 

कविरिति सम्यग्वक्तेति यावत् । तस्स्थित- 
मिति तत्र तरिकदशेनादानेव स्थितं परिचित- 
मिलयथः ॥ 

कथं च अत्र गुरुप्ूजनं कायेमिव्याह 
मण्डटे स्रस्तिकं कृत्वा 

तत्र हैमादिकासनम् ॥ ४२५॥ 
कृत्वाचेयेत तत्रस्थ- 

मध्वान सकखान्तकम् । 
ततो विज्ञपयेद्धक्त्या 

तद्धिषठितये गुरुम् ॥ ४२६ ॥ 
स तत्र पूज्यः स््ेमन्त्रः 

पुष्पधूपाधैविस्तरेः । 



१८९  श्रीतत्रारोके } . 

समारम्भनसदखे- 
कञो € 

नवेयेस्तपणेः क्रमात् ॥४२.५॥ 
शान्तं पूजयिव्वेनं 
 दक्षिणाभियजच्छिद्युः । 

सर्वसमे संदया- 
दात्मानमपि भावितः ॥४२८॥ 

अतोषयित्वा तु गुरं 
, , दक्षिणाभिः समन्ततः। 
तचखज्ञोऽप्युणवन्धेन | 

तेन याद्यधिकारिताम् ॥४२९॥ 
सकरः सदारिवः, पतदन्तश्च अनेन आ 

सनपक्षम्यास उक्तः । तद धिष्ठितये इति तच्छ- 
ब्देन सकखान्तासनपक्षपरामशेः । खेरिति 
आरिराधयिषितिः । आशान्तमिलयनेन अस्य 
भेरवावेशोन्मुखत्वं प्रकाशितम् । अधिकारिता- 
मिति मन्रमहेश्चरादिरूपत्वम् ॥ ४२९ ॥ 

किमत्र षमाणमिदयाशज््य आह 

गुरुपूजामकुबाणः 
दातं जन्मानि जायते । 
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अधिकारी ततो मुक्ति 
यातीति स्कन्दयामटे ॥४३०॥ 

तस्मादवश्य दातव्या 
गुरवे दक्षिणा पुनः । 

ननु य॒रोः ^ 
(सोऽभिषिक्तो गुरं पश्चादक्षिणाभिः प्रपूजयेत् ॥' 

इत्यादिना प्राक् दक्षिणादिदानमुक्तं, तक्किमिह 
अस्य पुनवेचनेनेयाश ङ्य आह 

` पूर्वं हि यागाद्भतया 
प्रोक्तं तत्तष्टये विदम् ॥४२१॥ 

तज्ञष्टमथ तस्याज्ञां 
प्राप्याश्नीयार्छखयं शिद्चुः । 

ततः प्रपूजयेचक 
यथाविभवसम्भवम् ॥ ४३२ ॥ 

तन्ुष्टमिति तदासेषितमियथः ॥ ४३२ ॥ 
एतदेव व्यतिरेकमुखेनापि द्रढयति ` 

अकृत्वा गुरुयागं त॒ 
कृतमप्यक्ृतं यतः । 



१८४ भौतत्राढोके । 

तस्मास्रयल्लतः कायो 
गुरुयागो यथाबटम् ॥५३३॥ 

यथाबरमिति विचश्षाव्यादिवजेम् ॥४२२॥ 
गुरुश्चेदसश्निहितः, तदा फं कायेमिलया- 

शङ्खम आह 
अतत्रसोऽपि हि गुरुः 

पूञ्यः संकल्प्य पूववत् । 
तद्रव्यं देवता 

कुयाोद्धक्तजनेष्वथ ॥ ४३४ ॥ 
आहिकाथमेव उपसंहरति 

पवेपवित्रप्रश्रति- 
प्रभेदि नेमित्तिकं चिदं कमं । 

इदं कर्मेति अथोदुक्तमिति शिवम् ॥ 
नित्यनिमित्ताद्ययोचचाचातुये चारु रितेन । 
विदृतमिदषटा्विशं किटाह्धिकं जयरथेनैतत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके पर्वपवित्रकादिप्रकाशनं नाम अष्टािशच- 
मादकम् ॥ २८ ॥ 

| मी शीश 



अय 

श्रीतत्राखोफे 
श्रीमन्महामाहेश्वराचायोभिनवगुप्तविरचिते 

श्रीजयरथकतविवेकाख्यटीकोपेते 

एकोनत्रिरामाहिकम् । 

भद्राणि मद्रकारः कख्यतु वः स्वकाटमतुर गतिः । 
अङक रपदस्थोऽपि हि अहुः कुलपदमभिधावतीह प्रसभम् ॥ 

इदानीं दितीयार्धेन रहस्यचचा विधिममि- 
धातुं प्रतिजानीते 

अथ समुचिताधिकारिण 
उदिरश्य रहस्य उच्यतेऽत्र विधिः । 

रहस्य इति कुरप्रशियायाम् । विधिरिति 
यागः ॥ 

एतदेव विभजति 
अथ सवाप्युपासेयं 

कुरप्रपफरिययोच्यते ॥ १॥ 



२ श्रीतत्रारोके 

तथा धाराधिरूदेषु 
गुरुरिष्येषु योचिता । 

कुटप्रक्रियया उपासेति कुख्याग इदयथः। तथा 
धाराधिरूटेष्िति अनेन परकाष्टाप्राप्तनिर्विंक- 
स्पकदशाधिरायितया रूढप्रायतामभिदधता 
अधिकारिभेदोऽपि उपक्षिप्तः । अन्र च खङ्क- 
तप्रतिज्नासूत्रवातिकप्रायतामभियोतयितुमथ- 
दाब्दस्य उपादानम् ॥ 

ननु कुटपरक्रियायाः प्रकियान्तरेभ्यः किं 
नाम वैरक्षण्यं यदेवमधिकारिभेदोऽपि विवक्षित 
इत्याराज्खय आह् 

उक्तं च परमेरोन 
सारत्वं क्रमपूजने ॥ २॥ 

तदेव आह 
सिदक्रमनियुक्तस्य 

१ स 

मासनकेन यद्धवेत् । 
न तदषसहसरेः स्या- 

भ ० ("0 धरि 

न्मन्नोधेविविधरिति ॥ ३ ॥ 
सिद्धक्रमेति सिद्धानां कतयुगादिक्रमेण 



¢ छों०° ] एकोनर्रिश्चमाहिकम् । ३ 

अवतीणोनां भ्रीखगेन्द्रनाथादीनां क्रमे तत्पर. 
म्परागतायां कुरप्रशियायामिदयथः । विविधे 
रिति तत्तत्प्रक्रियान्तरोदितेरिथः । तदुक्तं 

'सिद्धान्तादिषु तत्रेषु ये मन्राः सथुदाहताः । 
वीयेहीनास्त॒ ते सर्वे शक्तितेजोज््िता यतः ॥ 
कोलिकास्त महामन्राः खमावादीप्ततेजसः । 
स्फरन्ति दिव्यतेजस्काः सद्यःप्रत्ययकारकाः ॥' 

इति ॥ ३ ॥ 
तन्न कुरखुषरकिययेदयत्र उक्तं कटराब्दं ता- 

व्याचष्ट 
कुटं च परमेशस्य 

दाक्तिः सामभ्यमूध्वता । 
खातन्रयमोजो वीयं च 

पिण्डः संविच्छरीरकम् ॥ %॥ 
साम्यमिति खयोदयकारितवम् । उ्वेतेति 

सर्वेषां कारणतया उपरिवतिंत्वम् । खातच्य 
मिति सर्वकतेखायात्मकम् । पिण्ड इति षिः 
श्वस्य अन्न सामरस्येन अवस्थानात् । संविदिति 
आत्मा । तदुक्त 

“युर हि परमा शाक्तिः (५.1 |? 



् श्रीतत्रारोके 

'ठयोदयधिद्छरूपस्तेन तक्कृरमुच्यते ॥' 

'खभावे बोधपमरं ङं सवत्र कारणम् ॥' 

(सर्वकत विथु ब्म तक्छुटं वर्णिनि । 

सर्वेशं तु टं देवि सवं सर्वेव्यवखितम् । 
तत्तेजः परमं घोरं 1 । | |) 

(शक्तिगोचरगे वीयं तत्करं विद्धि सर्वेगम् ॥ 

इति 
(कटं शरीरमिव्युक्तम् 1.44. | । 

इति ॥ ४॥ 
एवं कुरराब्दं व्याख्याय विध्युपासादिश- 

व्दोन्नीतं यागशब्दमपि व्याख्यातुमाह 

तथात्वेन समस्तानि 
भावजातानि पर्यतः । 
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ध्वस्तरङ्ासमूटस्य 
यागस्तादश एव सः ॥ ९॥ 

तथात्वेनेति रिवरशाक्तिस्फारसारतया ॥५॥ 

तथा पदयतस्तस्य यागोऽपि तादश एवेति 
किमथेमुक्तमिदयाश ङ्ख आह 

तादग्रुपनिरूव्वर्थं 
मनोवाद्ायवत्मना । 

यदययत्समाचरेदीरः 
कुख्यागः स स स्मृतः ॥६॥ 

एवमुक्तसतचवश्च अयं यागः किमाधार 
इसयाङ्गय आह 

बहिः शक्ती यामटे च 
देहे प्राणपथे मतो । 

इति षोढा कुरेज्या स्या- 
सप्रतिमेदं विभेदिनी ॥ ७॥ 

यामे इति आद्ययागाधिरूढे मिथुने । 
प्राणपथे इति मध्यनाञ्याम् । मताविति बुद्धो 
तत्तदभध्यवसायद्रारिकापि तत्सम्पत्तिभेवेदिति 



& श्रीतत्रारोके 

भावः । प्रतिभेदं विभेदिनीति यथा बहिरेव 
भूवखराया विभेदाः ॥ ७ ॥ 

नन॒ एवमाधारभेदवदितिकतेव्यतापि अत्र 
किं तन्रप्रक्रियातः किचिदिभिद्यते नवेलयाश ङ्य 
आह 

स्रानमण्डटकुण्डादि 
षोटान्यासादि यन्न तत् । 

किञिदत्रोपयुञ्येत 
कृतं वा खण्डनाय नो ॥ ८ ॥ 

तेन यथेच्छमेतक्कुयादियथ॑ः । यदुक्तं 
नायां मण्डलङ्कण्डादि किशिदप्युपयुज्यते । 
नच न्यासादिकं पूवं सानादि च यथेच्छया ॥' 

इति ॥ < ॥ 
ननु अत्र बाह्यस्लानादावनवङ्कसो कि नि- 

मित्तमिदयाशङ्खय आह 
षण्मण्डरविनिमुक्तं 

सवावरणवजितम् । 
ज्ञानज्ञेयमयं कोटं 

प्रोक्तं त्रेरिरसे मते ॥ ९॥ 
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इह शिवशक्तिसामरस्यात्मकं कुटन्ञानं ष- 
डि्मिण्डलेः 

शट् चक्रेश्वरता नाथखोक्ता त्रेशिरसे मते । (१।११४) 

इत्यादो निरूपितेस्तत्रयेश्केर्विनिस॑क्तं निष्प्र 
पञ्चम्, अत एव सवावरणवजितमत एव 
ज्ञानं बहिमंखं प्रमाणात्म वेदनं, ज्ञेयं नीट- 
सुखादि वेद्यं तन्मयम्। तर्स्फारसारमेव इदं सर्वं 
वेयवेदकादि, नतु तदतिरिक्तं किथिदिदयथंः। 
तदुक्त 

ध्यावन्न वेदका एते तावद्वेयाः कथं प्रिये । 
वेदकं वेदमेकं तु तख नास्त्यश्चचिस्ततः ॥' 

इति ॥ ९ ॥ 
अतश्च संबिन्मात्रसारतात् सर्वस्य गरुद्यद्यद्धी 

अपि वास्तवे न स्त इति कटाक्षयितुं तदिभा- 
गोऽपि नेह अभिमत इद्याह 

अत्र यागे च यद्रन्यं 
निषिद्धं शाखसन्ततो । 

तदेव योजयेद्धीमा- 
न्वामामृतपरि्तम् ॥ १० ॥ 



८ 

तदुक्तं 
द्रव्येथ लोकविदः शास्राथोच बरिष्कृतेः । 
विजगुष्खेश्च निन्येश्च पूजनीयस्त्वयं क्रमः ॥" 

श्रीतत्रारोके 

इति ॥ १० ॥ 
ननु भवतु नाम अच्र शाखरादिबहिष्कृतं 

द्रव्यं मदयसंस्परनेन पुनरस्य कोऽथं इलयारा ङ्य 
आह् 

श्रीबह्मयामटेऽप्युक्तं 
सुरा शिवरसो बहिः । 

तां विना मुक्तिसुक्तीनो 
पिष्ठक्नोद्रगुडस्त॒ सा ॥ ११॥ 

खीनपुसकपुरूपा 
तु पूवापरभोगदा । 

द्राक्षोवथं त॒ परं तेजो 
भेरवं कत्पनोभ्हितम् ॥ १२॥ 

एतत्स्वयं रसः दुदधः 
पकारानन्द् चिन्मयः । 

देवतानां प्रियं निदं 
तस्मादेतत्पिवेत्सदा ॥ १३ ॥ 
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शिवरस इति । तदुक्तं 
(सुरा च परमा शक्तेर्मचं भैरव उच्यते | 
आस्मा कृतो द्रवरूपो भैरवेण महात्मना ॥ 

इति । तां विना नो बहिभुक्तिमुक्ती इति । 
तदुक्त 

(नानेन रहितो मोक्षो नानेन रहिता गतिः । 
नानेन रहिता सिद्धिविंशेषाद्धेरागमे ।॥ 

इति 
'येनाघ्रातं श्रुतं दृष्टं पीतं स्पृष्टं मरेश्वरि । 
भोगमोक्षप्रदं तसय ˆ--°.--- | | 

इति च। साच दहिधा करत्चिमा सहजा च। 
तत्र कृत्रिमा त्रिविधा पष्ठी क्षोद्धी गोडी चेति, 
सहजस्त॒ एक एव द्राक्षोत्थो भेरवादिशब्द व्यप- 
देदयः परमुत्कषभागिदयाह पिष्टे्यादि । पुम- 
पेक्षया च खीनपुंसकयोर्भोग्यत्वमेवे्युक्तं प्रूवो- 
परभोगदेति । कल्पनोञ्ज्ितमिति खीनपुंसका- 
दिरूपया परतिनियतया कल्पनया उजञ्ज्ितं पर- 
प्रमात्रेकरूपमियथः। तदुक्तं 

“ष्ठी गौडी तथा माध्वी कृत्रिमा तु सुरा स्मरता, 
ल्ीपनपुंसकतया साधके भोगदायिका ॥' 

म् 
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इति 
'माद्रीकः सहजस्त्वेकस्तत्तजो भेरवात्मकम् । 
न सी नपुंसके वापि न पुमान् परमो वियु; ॥ 

इति 
गोडी माध्वी तथा पेटी उर्ध्वे आनन्दभेरवः ॥ 

इति 
(चतुरसरस्त्वयं धर्म॑धतुयुंगसमो नयः । 
चतुणा चव मद्यानामानन्दः शानितितत्परः ॥' 

इति । परतेजस्त्वादेव च एतत् खयं पारतीयो 
रसस्तत्समानमाहास्य इव्यथः । शुद्ध इति 
तत्तदुपाधिभूतद्रव्यान्तरासंभिन्नः, तथाते हि 
अस्य नियत एव प्रभावो भवदिति भावः। अत 
एव उक्तं पकारानन्दचिन्मय इति । तदुक्तं 

धयथा भेरवचक्रेषु नायः शिव भैरवः । 
देवताचक्रसन्दोहे यथा कारान्तकी परा ॥ 
तथा सर्वरसेन्द्राणां नायको दाबुदाहूती । 
मद्यभेरवनाथस्त रसेन्द्रः पारतीयकः ॥)' 

इति । देवतानां प्रियमिति । यदुक्तं 
(भैरवस्य प्रियं निलयं बहु मातृगणख च ।' 

इति । तस्मादिति एवंमाहात्म्यवरवात् , नतु 
पशुवत् सोल्यादिना । यदुक्तम् 
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अयष्ट भेरवं देवमकृतवा मचत्पणम् । 
पशुपानविधां पीत्वा वीरोऽपि नरकं व्रजेत् ॥" 

इति। पिवेदिति बिधिः। अत एव अपानासप्रलय- 
वायोपि स्यात् । यदुक्तं 

(कुलाचारसमायुक्तो ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा 
यदा मदेन न स्पृष्टः प्रायित्तं तदा चरेत् ॥ 

(मद्यमां साधिवासेन मुखं शुन्यं यदा भवेत् ! 
तदा पञ्चुखमायाति प्रायश्चित्त समाचरेत् ॥॥ 

इति च । सदेति यागावसरे, अन्यथा हि क्षण- 
मपि मदययपानविरतो परलयवायः प्रसजेत् । तेन 

(दिनमेकं दिनाथवा तदधं चाधेमेव च। 
निव्त्तरटिपानख प्रायधित्तौ भवेन्नरः ॥' 

इति यागकालपेक्षयेव योज्यम् । यत् पुनः 
“उत्तमं तु सदा पान भवेतपवेसु मध्यमम् । 
अधमं मासमात्रेण मासादूष्वं पञ्चभेवेत् ॥ 

इत्यादि, तदापद्विषयतया उक्तम् । यतत 
मलयेन तु विप्राणां क्षत्राणां ङ्कमेन च । 
कपुरवारि वैहयानां शद्राणामरिना प्रिये ॥' 

इति 
दीक्षाकाले त॒ विप्रख क्षत्रियख रणारहे । 
वैश्यख क्षितिमाङ्गस्ये शद्रखान्देषटिकममणि ॥' 
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इदयादुक्तं, तददीक्षितविषयम्; किन्तु पूवेत्र 
अस्मदुक्ताचांतपणश्रद्धाटुविषयतमधिकमन्यथा 
जातिभेदो दुर्वचः स्यात् । दीक्षाकारे इति सो 
त्रामण्यादो । अत एव 

यतः प्रभृति कालाच देलयाचार्थेण दुषितम् । 
ततः प्रभृति बणानां नामभेदः प्रदरितः ॥ 
सौत्रामण्यां ब्राह्मणानां पानाथं स्मृतमध्वरे । 
महाहवे कषत्रिथाणां वेश्यानां कषितिकर्मणि ॥ 
महोत्सवे त॒ बन्धूनां मित्राणां च समागमे । 
रमश्चानान्ते च शुद्राणां विवाहे पुत्रजन्मनि ॥ 
पानमभेदमिदं भद्र जन्तूनां मूटचेतसाम् । 
ये पुनः शाङ्करे तन्रे देवीतन्रे च दीश्िताः ॥ 
गुवौज्ञानिरता गुप्ता जपपूजपरायणाः । 
ज्ञान विज्ञानङ्कशला रस्या महिताश्चयाः । 
तेषां पुनर्िजानां तु न विरुद्धं सदा प्रिये ॥' 

इत्यादि उक्तम् ,-इत्यलमवान्तरेण । एवमिय- 
दनेन उपक्षिप्त-यदेवं शाखादिबदिष्कृतं दव्य- 
जातं सम्भरतमपि विना मयं न यागसम्पत्तो 
निमित्त, मद्यं पुनरेककमेव विनापि एवं दव्य- 
जातं तत्र निमित्तमिति, येनोक्त वामा्रतपरि 
पत तदययोजयेदिति । यदागम 

एकतशथरवः सर्वे मघयमेवेकमेकतः 
चरुहीनोऽपि इर्बीत मद्यहीनं न जातुचित् ॥' 
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इति 

इति 

इति 

इति 

इति 

इति 

एषामभावे द्रव्याणां निलयं पजा विधीयते । 
एकेन मद्यनाथेन विना तेनापि निष्फला ॥' 

“पष्पधृपोपहारादि यदि न खात्सुलोचने । 
अलिना तपेयेन्म्चं ००००१००००००००००००. | |) 

किमन्यदरेव्यसद्कतेदेवि यागोपयोगिभिः। 
वामासरतेन चैकेन कलां नाषेन्ति षोडशीम् ॥ 

(अयं पुष्पं तथा धूपं दीपं नेवे्मेव च । 
बीरद्रव्यादि यक्किश्चित्सवं मे प्रतिष्ठितम् 

“मद्येन कतमेनेव शक्तीशषं शक्तिमियुतम् । 
यजेत्साननिष्यकामस्तु सवेदा सर्वथा प्रिये ।॥' 

'अलिना रहितं यस्तु पूजयेत्पादुकाक्रमम् । 
योगिन्यस्तखय सीदन्ति भक्षयन्ति रसामिषम् ॥ 

(मर्यरिक्तास्तये देविन ते सिख्यन्ति पिमे! 

थोहकासमते नित्यं ङरुश्रष्ठाः खयंयुषः ॥* 

इति च । इह मयाधीनमेव सरवषामनुष्ठानमिति 
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अन्न आगमसवादे भरोऽस्माभिः कृत इति न 
अस्मभ्यमभ्यसूययितव्यम् ॥ १३ ॥ 

एवमस्य प्राधान्येऽपि अवान्तरवस्स्वपेक्षया 
दाख्रान्तरेऽन्यदपि किञिस्प्रधानतयोक्तमिदयाह 

 श्रीमतकरमरहस्ये च 
न्यरूपि परमेरिना । 

अधघेपात्रं यागधाम 
दीप इत्युच्यते. त्रयम् ॥ १९॥ 

रहस्यं कोटिके यागे 
तत्राघः शक्तिसंगमात् । 

भूवस्रकायपीरटाख्यं 
धाम चोत्कषभाक् कमात् ॥१५॥ 

दीपा घरतोत्था गावो हि 
भूचयों देवताः स्मरताः । 

इति ज्ञाता त्रयेऽमुभ्मि- 
न्यलवान्कोटिको भवेत् ॥१६॥ 

तत्रेति चयनिधारणे । अधे इति कुण्डगो- 
छकाख्यो द्रव्यविरोषः । राक्तेसङ्नमादिति 



१७ छो० ] एकोनर््रिशमाहिकम् । १५ 

आवययागतया वक्ष्यमाणात्। कायपीटं ख पर- 
कीयं वा शिरः। तदुक्तं 

(सवोसां देवतानां तु आधारः शिर श्यते । ̀  
देवको तु तत्थानं नित्यं ततर प्रपूजयेत् ॥' 

इति कमादुत्कषभागिति यथा भुवो वचं, तस्ा- 
न्मुण्डमिति । ध्रृतोत्था इति प्राधान्यात्, तेन 
तेलोर्था अपि । यदुक्तं 

दीपान्छुयोद्रक्तवर्तीन्धृततेलप्रपूरितान् ॥' 

इति । प्राधान्य एव च अत्र हेतुगवो भूचर्यो 
दृवता स्मृता इति । यदुक्तं 

'रोकानुग्रहरेखथ ब्राहथाद्या देवता भुवि । 
चरन्लयासाय गोरूपं तेन तद्रन्यमाहरेत् ॥ 

इति । यलवानिति तत्सम्भरणे श्रद्धावान्भ- 
वेत्, नातो विचिकिस्सितव्यमिदयथः ॥ १६ ॥ 

अस्मदशेने हि अधस्येव प्राधान्यमिति तदु- 
चितान्येव द्रव्यान्तराण्यपि परमेश्वरः समा- 
दिक्षत्, तत् ततस्तेभ्यो वा न शङ्कितव्यम् । 
राङ्केव हि महदुषणमि्युक्तं प्राग्वहुशः । तदाह 

तेनाघेपात्रपाधान्यं 
ज्ञात्वा द्रव्याणि शम्भुना । 
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यान्युक्तान्यविशङ्गोऽत्र 
भवेच्छङ्ा हि दूषिका ॥१७॥ 

यानि द्रव्याणीति रलपथकादीनि । तदुक्तं 
। रेतो हराम्बु पूष्पं च क्षारं नाराज्यक तथा । 
पोरूषं क्माभवं छागं मीनज श्चाङनीयकम् ॥ 
पण्ड लशुनं चव द्रव्यद्रादशके श्भम् । 

इति । अत्रेति द्रवयवचने ॥ १७ ॥ 

एवं कुरखयागे पीठिकाबन्धं विधाय तत्कर. 
ममेव निरूपयितुमुपक्रमते 

यागोको गन्धधुपा्चं 
प्रविरेय प्रागुदच्छखः । 

परया वाऽथ मान्या 
विरखोमाचानुखोमतः ॥ १८ ॥ 

दाहाप्यायमयीं शुदि 
दीक्तसोम्यविभेदतः । 

क्रमेण कुयाद थव। 
` मातसद्धावमन्रतः ॥ १९ ॥ 

पविदेयेति देहरीमात्रपूजनपू वैम् । विरो- 
मादिति संहारकरमेण पादाभ्यां श्चिरोन्तम् । 
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अनुखोमत इति खष्िक्रमेण शिरस्तः पादा 
न्तम् । दाहे दीप्ता आप्यायने सोभ्येस्य॒क्त 
ऋ मेणेति ॥ १९ ॥ 

नैमित्तिके पुननिंल्यादिरोषोऽस्तीलयाह 

दीक्षां चेत्प्रचिकीषुस्त- 
चछोभ्याध्वन्यासकटपनम् । 

ततः संश्ोध्यवस्तूनि 
शत्तयेवाख्रततां नयेत् ॥२०॥ 

दोध्योऽध्वा भुवनायन्यतमः । तत इति 
देहशुच्यायनन्तरम् । संशोध्येति यागोपकर- 
णभूतानामधेपुष्पादययास्मनामसंशोधितत्वे हि 
यागयोग्यत्वं न भवेदिति भावः । राक्तयेवेति न 
पुनः पराग्बदधेपात्रविधुट्षोक्षणादिना ॥ २० ॥ 

ननु अत्र मच्रनत्रयमुषिष्ठ, तस्य पुनः कथ 
विनियोग इत्याशङ्य आह 

परासम्पुरगा यद्रा 
माठसम्पुटगाप्यथो । 

केवखा मारिनी यद्या 
ताः समस्तेषु कमसु ॥ २१॥ 

र 
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समस्तेषु कर्मसु एवंविधा माखिनी अर्था- 
योजनीया मुक्तयथिना मातसद्धावेन सम्पुटिता 
तदुभयार्थिना परया । केवखयोरपि परामातृस- 
द्धावयोरेवमेव योजनमिति । तदुक्तं 

'परासम्पुटमध्ययथां मारिनीं सवेकम॑स॒ । 
योजयेत विधानज्ञ परां वा केवलां प्रिये ॥॥' 

इति । अत्र यन्थक्रता पराशब्देनेव मातसद्धा- 
बोऽपि व्याकृतो यत् पराया एव असो परतरं 
रूपमिति ॥ २१॥ 

ननु 
(यककिशिन्मानसाहादि यच सो भाग्यवधेनम् । 
तेनात्मानमलङकत्य देवमभ्यचेयेत्सदा ॥ 

इत्यादिना यक्किथिदानन्दमयं द्रव्यजात, तत् 
पूजोपकरणतया योज्यमिति सवत्रोक्तमिति। इह 
पुनस्तज्जयप्स्यं कस्मादभिहितमिदयाराङ्गय आह 

नन्दहेतुफणेद्रंव्ये- 
रघेपात्रं प्रपूरयेत् । 

नन्दस्य आनन्दस्य हेतुभिः सुरादिभिः, फ- 
ङेश्च ङुण्डगोरकादिभिः । अत एव उक्त 

"यख साराः पत्रित्रखे इवेन्तयानन्द्यु्तमम् । 
सोऽनुध्यातस्म्रतस्तन्रे भैरवेण मवच्छिदा ॥' 
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इति। यश्च अत्र एतस्पूरणे सम्प्रदायः, स रहस्य- 
त्वात् समयभङ्गभयाच न इह अस्माभिः परदरित 
इति । एतद्वुरुमुखादेव बोद्धव्यम् । तदुक्तं 

(चरकः सम्प्रदायश्च विज्ञानं मेरकं तथा । 
पूजाक्रमविधान च योगिनीनां मुखे सितम् ॥' 

इति ॥ 
(नन्वदिव्येन देहेन यचत्पृजाक्रमं जपम् । 
किञ्चित्छुयतु तत्त सवं भवति निष्फरम् 

इव्यादयुक्तेरदिव्यवपुषा क्रियमाणं यागादि फल- 
दायि न स्यादिलयत्र साधकेन खात्मनि भैरवी- 
भावो भावयितव्य इलाह 

तत्रोक्तमन्रतादास्म्या- 
द्वेरवात्मत्वमानयेत् ॥ २२॥ 

उक्ता मातसद्धावादयः । वक्ष्यति हि 

(नाहमसि नचान्योऽस्ि केवलाः शक्तयस्त्वहम् । 
इत्येवंवासनां कयोस्सर्वेदा स्म्रतिमात्रतः ।॥ (२९।६४) 

इति ॥ २२ ॥ 
इत्थमेवंभावनया च देहादो 

“अमृतां मूतिंमाभित्य देव्यः पिण्डान्तरे थिताः। 
क्रीडन्ति विबिधेभोषेरुत्तमद्रव्यलिप्सया ॥॥ 
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इत्याद्यक्तया पूजााम्पव्येन सवां एव करणे- 
श्वयादया देवताः संनिद धते इति आसाम् 

आगतस्य तु मत्र न इयोत्तपेणं यदि । 

इत्याशयुक्तया तपणमवदयं का्यमिदयाह 
तेन निभेरमात्मानं 

वहिश्चक्रानुचक्रगम् । 
विषरुडिरूभ्वाधरयो- 

रन्तःपीलया च तपयेत् ॥२२॥ 
तेनेति भैरवारमस्वानयनेन हेतुना । उध्वो- 

धरयोरिति अथात्तियगपि । तदुक्तम् 
(अत उध्वे तथा तियेग्दातय्या विप्रुषः प्रिये ।' 

इति। तदहि: सवेतो विधुदरन्तश्च पानेन नाना- 
देवताचक्राुयातमात्मानं तपेयेदिलयथः ॥२३॥ 

ननु एवमियतेव सिद्धः कुडयागः, किमन्य- 
द वरिष्यते इत्याराङ्खय आह 

तथा पूणस्वररम्योघः 
प्रोच्छटदत्तितावदयात् । 

बहिस्तादशमात्मानं 
दिरक्षुबेहिरचेयेत् ॥ २४ ॥ 
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तथा समनन्तरोक्तक्रमेण प्ूरितनिजकरणे- 
अयादिदेवताचक्रः सन् खातममान्नविश्चान्तोऽपि 
यद् साधकः 

रासभी वडवा यद्ररखधामानन्दमन्दिरम् । 
विकाससङ्ञोचमयं प्रविश्य हदि हष्यति ।।' (५।५९) 

इसयायुक्तभङ्या विकसितेन्दरियवत्तिबहिरपि प्र- 
णमेव आत्मानं दिदक्चुवहीरूपतयापि विभ्बप्र 
तिषिभ्बन्यायेन परेव संविदवभासत इदयनुस- 
न्धत्ते, तदा बहिरचेयेत् । तत्रापि अर्चाक्रमो 
न्याय्य इत्यथः । यदाहूरस्मदादिथुरवः 
(साक्षानभवन्मये नाथ सवसिन्थुवनान्तरे । 
किं न भक्तिमतां क्षेत्रं म्रः केषां न सिद्धति॥।' (उणस्तो °) 
इति ॥ २४ ॥ 

तच कुत्रेयाराङ््य आह 

अकोड्ुटेऽथ तद्वित्रि- 
गुणे रक्तपटे श्युमे । 

व्योन्नि सिन्दुरसुभगे 
राजवत्तेश्रतेऽथवा ॥ २५६ ॥ 

नारिकेखात्मके काये 
मयपूर्णेऽथ भाजने । 
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यदा समुदिते रूपे 
मण्डरस्थे च तादरि ॥ २६ ॥ 

यागं कुवीत मतिमां 
स्तत्रायं कम उच्यते । 

अर्कैति दादश । व्योस्नीति अथाद्धूगते। उक्तं च 
^राजवर्तन रजसा व्योमविम्बं त॒ कारयेत् । 
लोहितां व्योमरेखां त॒ द्ास्सिन्दूरकेण तु ॥ 
विपयैयेण वा काया शु्ा वा व्योमरेखिका । 

इति । एवं न केवरं व्यस्तमेव भूवखकायषी- 
ठाख्यं धाम भवेत् यावत्समस्तमपीलयाह यदा 
समुदिते रूपे इति । तेन भृष्रषटे रक्तवखं, तदुपरि 
च कायपीटशब्दाभिधेयं कायं तदनुक्पारमकं 
विश्वामिन्रकपारं वेति । तादृशीति समुदिते 
एव किन्तु मण्डटस्थे इति भूमावुद्यमानस- 
निवेशं मण्डलं तत्र च कवचिदपि आधारे रक्त- 
वरं, तदुपरि च काव्यमिति ॥ 

तमेव कममाह 

दिर्युदीच्यां रुद्रकोणा- 
हायव्यन्तं गणेश्वरम् ॥ २७॥ 
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वटुकं त्रीन् गुरून्तिडा- 
न्योगिनीः पीठमचैयेत् । 

प्राच्यां दिशि गणेराध 
आरभ्याभ्यचयेत्ततः ॥ २८॥ 

सिदडचक्रं दिक्चतुष्के 
गणेश्राधस्तनान्तकम् । 

उदीय्यामिति प्राजापलयक्रमेण । गणे श्चर- 
मिति नेविध्याय, सच अथात् सवद्छभः । एवं 
वटुकोऽपि । जीन् थुरूनिति युरुपरमयुरुपरमे- 
षिन: । सिद्धानिति अनादिसिद्धादीन् । योगि 
नीरिति अनादियोगिन्यादययाः । पीटमिति जाल. 
न्धरं यतस्तस्सिद्धयो गिनीक्रमेण अस्य ददोनस्य 
अवतारः । तेन मण्डलस्य बहिश्चतुरसख्रे इदान 
कोणे गणेरामचेयेत्, ततो वटुकं गुरुत्रयं पीट- 
मनादिसिद्धमनादियोगिनीं यावदधोऽधःपड्डि- 
कमेण वायग्यकोणान्तं दिव्योघसिद्धोघमानवो - 
घभेदेन भरिविधमपि य॒रुबगमिति । तदुक्तं 

'गणेश्च पूजयिखा तु द्वारि विनच्चप्रशचान्तये । 
ततः खगुरुमारमभ्य पूजयेट्ुरूपद्रतिम् ॥' 
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इति । तथा 
"गणेशं वटुकं सिद्धान् गुरुपङ्कि तथेव च ॥ 

इति। इदं च प्राञ्छुखं साधकमधिङक्कख उक्तं येन 
एतत् तस्य वामे प्रूजितं भवेदिति । उदख्युखस्य 
पुनरेतस्खापेक्षयेव योज्य येन तद्ाम एव पू 
जितं भवेदिति । द्वारे पुनगणेशवटुको बहि. 
शचतुरखर एव प्रथमतो वायव्यनेक्रतकोणयोः 
पज्याविति अथतिद्धं येन यागस्य दक्षवाम- 
भागगतो स्याताम् । यद्भुरवः 

(वाह्ये गणेक्नवटुको श्रुतिपूर्वकोण- 
दक्षेतरद्रयगतौ 211८140 | १ 

इति । ततो युरुपूजानन्तरं पूर्वस्यां दिशि बहि 
श्चतुर रुद्रकोणावस्थितस्य गणेरास्य अधस्त- 
नादेकभागानन्तरभाविनो दितीयस्मात् चतुर- 

खादारभ्य पूवौदिकमेण आवतभङ्ञया सोम्य- 
दिरि गणेश्चस्य अधस्तनमेव स्थानं यावत् दिक- 
तुष्टये अ्थदेतचतुरखसंखश्नचतुष्किकाचतुष्टये 
करतादियगक्रमावतीर्ण सिद्धचतुष्कमभ्यचेे- 
्रकष्यमाणक्रमेण प्रूजयेदिलथेः । तदुक्तं 

(गणेश्चाधस्ततः सवे यजेन्मश्नकदम्बकम् । 
तत्पतीनां ततो बे तत्रैव परिपूजयेत् ॥ 
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इति ॥ 
तदेव आह 

खगेन्द्रः सह विज्ञाम्ब 
इट्टाईेअम्बया सह ॥ २९ ॥ 

वक्तष्िविमरोऽनन्त- 
मेखखाम्बायुतः पुरा । 

दात्या मङ्खखया कूमं 
इछ्छाहअम्बया सह ॥ ३० ॥ 

जेत्रो याम्ये ह्यविजित- 
स्तथा सानन्दमेखरः । 

काममद्गख्या मेषः 
कुट्टादअम्बया सह ॥ २१ ॥ 

विन्ध्योऽजितोऽप्यजरया 
सह मेखलया परे । 

मच्छन्दः कुङ्णाम्बा च 
षडयुग्म साधिकाररम् ॥२२॥ 

सोम्ये मरुत्त ईशान्तं 
हितीया पड्धिरीददी । 

.1 
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अमरवरदेवचित्रा- 
रिविन्ध्यगुडिका इति क्रमात्षडमी ३३ 
पुरेति पूर्वस्याम् । याम्ये इति दक्षिणे । अज- 

रया सह मेखखयेति अजरमेखलख्या सहेयथः। 
परे इति पश्चिमे । एवं पूर्वादिदिक्त्रये सिद्धस्त 
त्पली सुतद्वयं चेति कमः । उत्तरस्यां पुनरय 
विरोष इत्याह षड्युग्ममिति षण्णां युत्रतत्प 
लीनां सम्बन्धि युग्मं तद्रादशकमियथंः । ढि 
तीयेति युरुपङ्कयपेक्षया । अनेन च दिक्चतु 
ष्केऽपि पङ्किकमेणेव प्रजा कायेति सूचितम् ॥ 

तदेव द्वादशकमाह 

सिद्ादइं एरूणया 
तथा कुमारी च बोधाई । 

समहाख्च्छी चापरः 
मेखलया राक्तयः षडिमाः ॥२५॥ 

एरुणया अपरमेखरया च सहेतयथः ॥३४॥ 
साधिकारस्रमेव एषां व्यनक्ति 
एते हि साधिकाराः 

पूज्या येषामियं बहुविभेदा । 
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सन्ततिरनवच्छिन्ना 
चित्रा रिष्यप्रशिष्यमयी ॥ २३९५ ॥ 
चिच्रत्रमेव अस्या द दीयति 

आनन्दावरिबोधि- 
प्रभुपादान्ताथ योगिद्ाब्दान्ता । 

एता ओवल्यः स्थु- 
सुद्राषटरं क्रमाेतत् ॥ ३६ ॥ 

दक्षाङ्गष्ादिकनि- 
षएिकान्तमथ सा कनीयसी वामात् ) 

हिदशान्तोध्वेगकुण्डलि- 
वेन्दवहल्ाभिकन्दमिति ह म्माः॥२५५॥ 

रावराडविद्टपद्ि- 
लाः करबिह्ाम्बिशरविद्छाः । 

अडवीडोम्बीदक्षिण- 
विद्टाः कुम्भारिकाक्षराख्याच ॥३८॥ 

देवीकोटकखद्धि- 
त्रि पुरीकामाख्यमटृहासश्च । 
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दक्षिणपीटं चेत- 
त्पटर घरप्टिपीटगं कमराः ॥२९॥ 
ओवहयो ज्ञानप्रवाहाः । कमादिति मुदा 

म्माविषयम् । बिन्दोरिदं बेन्दवे भमध्यसंज्ञे 
स्थानम्। रावरेति पुलिन्दाख्यम् । अम्बीति अ- 
म्बि्टम् । दक्षिणेति दक्षिणावतम् । कुखद्रीति 
कोरगिरिः । त्रिपुरीति तरिपुरोत्तरम् । कामेति 
कामरूपम् । तदुक्तं श्रीकुल करीडावतारे 

तेषां धुद्राथ हृम्पाश्च पट्टी ओवह्टयस्तथा । 
पीटक्रमो घराच्चैव पित्रा विभजता तथा ॥ 

इत्युपक्रम्य 
वोधिश्रामरपादानां प्र्ुश्च वरदेवके । 
चित्रः पादश संप्रोक्तो द्यलिरानन्द संज्ञितः ॥ 

| विन्प्यपादश्च योगी तु गुडिकावरिरेव च। 
इति 

दक्षहस्तख चाङ्षठादारभ्य च कनिष्ठकाम् । 
वामख याबन्बुद्रा वे षटसु विस्तरतः शृणु ॥ 
अङ्को उ्येषपुत्रस द्वितीयख तु तजेनी । 
मध्यमा वे तृतीय चतुथस्याप्यनामिका ॥ 
पञ्चमस्य कनिष्ठा पे षष्टख च कनिष्ठिका । 

इति 
हुम्मकाः संप्रवक्ष्यामि ुरान्नाये यथा सिताः । 
अतीतं प्रथमसापि द्वितीयख त ण्डली ॥ 
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भ्रमध्ये वे ततीयसख सद्घटथ चतुर्थके । 
नाभिस्तु पश्चमयेव जन्माधारस्तु षष्ठके ॥ 

इति 
पण्णां वे राजपुत्राणां षरपद्िक्रम शणु । 
अमरख त॒ पद्टि्टः दकषिणावतंपटिका ॥ 
वरदेवे करबि्टं पटी कुम्भारिका मवेत् । 
अम्बि्टं चव चित्र विद्धं पटी सुमध्यमे ॥ 
अरिनाथे पुलिन्देति अडमी पट्टिरुच्यते । 
शरविट्टं विन्ध्यनाये पट्टी चाक्षुरसंज्लिता ॥ 
गुडिकानाथपादानामडवि्टं घरं प्रिये । 
टोम्बी पटी च् निर्दि 90 । । 

इति 
त्रिपुरोत्तरे निकेत सिद्विसथानं च तद्विदुः | 
अमरस् वरारोहे वरदेवसख कामरू ॥ 

चित्रय अष्हासं वे देवीको्रमलेस्तथा । 
दक्षिणं चैव विन्ध्यख गुडिका कोलगियेता ॥' 

इति ॥ ३२९ ॥ 
ननु किमेवमोवद्याघ्युपदेरनेलयाशङ्त आह 

इति सङ्तामिन्ञो 
त् = (कर 

भ्रमते पीठेषु यदि स सिद्धीप्युः । 
अचिराटभते तत्त- 

त्पराप्यं यदययोगिनीवदनात् ॥ ९० ॥ 
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पवं मुद्रादिव्त्तं जानानस्य हि साधकस्य 
तत्तस्सिद्धिकामतया पीटेषु परिभ्राम्यतस्तत्त- 
न्मुद्रादिप्रदशेनक्रमेण योगिन्यो निजां निजां 
सन्तति ज्ञात्वा क्िपमेव निखिरसिद्धिषदा 
भवन्तीदयथः । यदुक्त 

यो यसाः सन्ततेनोथः सा रुद्रा तख कीर्तिता । 
प्रसाये हस्त सन्दश्य नामाक्षरसमन्विताः ॥ 
मेण तेन ज्ञायन्त खकीयां करसन्ततिम् । 

ऊध्व प्रदश्ये्यस्तु तख खं त॒ प्रदशेयेत् ॥ 
कोण्डिस्यादिषु सर्वेषु यो यख च निदशेयेत् । 
अनेन सन्ततिज्ञा वें ज्ञासयन्ति च निजं कलम् ॥' 

इति ॥ ४०॥ 
एवं साधिकारं राजपुत्रषट्मभिधाय निर- 

धिकारमपि अभिधत्ते 
भट्रन्द्रवल्कटखदीन्द्र- 

गजेन्द्राः समहीधराः 
उध्वैरेतस एते ष- 

, उधिकारपदोज्डिताः ॥ १ ॥ 
ननु अधिकार एव क इ्याशङ्न्य आह 
अधिकारे एह वयस्य 

प्रसरः कुखवत्मनि । 
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तदप्रसरयोगेन 
ते प्रोक्ता उध्वरेतसः ॥ ४२ ॥ 

अधिकारो हि नाम वीयेस्य मन्रमुद्रासम्ब- 
न्धिनः स्फारस्य चरमधातोश्च कुख्वत्मनि शेष्ये 
मध्यनाञ्यादो देहमागेँ शाक्तं च आदययाधारे 
प्रसरः सङ्कमणं, स एव एषां नास्तीति पते उर्ध्वै- 
रेतसः पोक्ताः खात्ममाच्तिश्रान्तिसतचा 
एवेलथः ॥ ४२ ॥ 

नन श्रीदेवीपचरातिकादो 
(निष्करियानन्दनाथश्च ज्ञानदीध्या सहेकतः । 
विययानन्दश्च रक्ता च दहितीय कथितं तव॥ 
शक्त्यानन्दो महानन्दा ततीय सिद्धप्जितम् । 
शिवानन्दस्तथा ज्ञेया समया तचतुथंकम् ॥' 

इत्यायक्तया अन्येऽपि सपलीका गुरव उक्तास्त- 
ददिहापि कथं नोच्यन्त इल्याराङ्खय आह 

अन्याश्च गुरुतत्पल्यः 
श्रीमत्कारीकुरोदिताः। 

अनात्तदेदाः ऋोडन्ति 
भ ० 9) 

तेस्तदहरशङ्ताः ॥ ४२ ॥ 
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प्रबोधिततथेच्छाके- 
स्तज्ञे कोटं प्रकाशते । 

तथारूपतया तत्र 
गुरुत्वं परिभाषितम् ॥ ४४॥ 

ते विङोषान्न संपूथ्याः 
सतव्या एव केवलम् । 

ततोऽभ्यन्तरतो वाथु- 
वहयोमातृकया सह ॥ ४९ ॥ 

माखिनी करमशः पूञ्या 
ततोऽन्तमन्रचक्रकम् । 

ये च अन्ये राखरान्तरोदिताः सपलीका गुरवः 
प्रतिनियतदेहानुपयहादनात्तदेहा अत एव अन. 
न्यसंविदिततवादशङ्किताः परपुरपवेशयक्तया प्र 
बो धितकीडाविषयेच्छावद्धिस्तेस्तेः खीपुंससम्ब- 
न्धिभिर्दहेः कीडन्ति सम्भोगरीखामनु भवन्ति, 
येन तादरमेखकात् जाते सङ्मणक्रमेण गभं 
एव निःसरणकाट एव वा तदुत्तरकारं वा को- 
टन्ञानं भकारते यत पवंबिधमेव एषां य॒रुत- 
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मिति शाखरीयः समयोऽयं--श्रीरहस्यरानि- 
कायोगिनीभिः खभावाद्धगवत्याः परसादेन दृष्टं 
वियहाञ्ज्ञानं कग्धम् , ताभिः खकुटे गभ॑स्थानां 
सङ्कामितम्, ताभिगेभात् दष्टम्, जातमा्रा- 
भिश्च अन्याभिरंष्टम् ,अन्याभिः सप्तविंरातेः स 
मानामन्ते रष्टामाते । तदमूतस्वादिह् ते केवलं 
स्मतव्या एवःनतु विशेषात् सम्पूज्याः पूर्वय॒रुभि- 
स्तथा नोपदिष्ट इदयथः । यद्रा विश्वयोन्याया 

स क, व्याख्येयाः । यदुक्तमनेनेव 
विश्व जगद्धावमथो प्रजापतिङ्कटं ततः 
योनिशब्दान्तकं प्रोक्तं गुरूणां पञ्चकं सदम् ॥ 

वीये क्षोभो बीजं घ॒ष्टिः सगे इतीमाः शक्तय उक्ताः 
अस्युत्साहः शक्तिश्च ्षमसङ्गतिरुच्छला प्रह्कुपिः ॥ 
ता एताः किल शक्तयो निजगुरुसफारेः समं बाह्यकं 

देहं कंचिदपि कचिज्गृहिरे नैव खतन्रोदयः । 
इच्छामात्रबटेन यत्किल यदा इन्दं समभ्यायते 

तत्र क्रोडितलालक्षाः परपदज्ञान फट त्तः ॥' 

इति । तत इति दितीयस्मात् चतुरसख्रात् । अ- 
भ्यन्तरत इति व्योम्नि । कमरा इति तेन वायु- 
कोणादारभ्य वहिकोणं यावदुपयुपरि क्रमेण 
माका पज्या, मालिनी तु वह्ेवाख्वन्तमधोऽधः 
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ऋमेणति सिद्धम् । तत इति मात॒कामालिनी- 
पूजानन्तरम् । अन्तरिति यागमध्यवतिनि क- 
णिकास्थानीये त्रिकोणे! तत्र पूरवदक्षिणवामको- 
णेषु सभेरवं परादिदेवीत्रयम् , मध्ये च कुटे- 
शअरमिति । यद्वक्ष्यति 
“सम्पूज्य मध्यमपदे इले शयुभ्मं त्वरात्रये देवीः ।' (१२६) 
इति ॥ 

एवं च अन्न अन्वथतामभिधास्यन्कुलेश्वयो 
मुख्यतया पूजायां विनियोगमाह 

मन्रसिदप्राणसंवि- 
त्करणात्मनि या कुरे ॥ ६॥ 

चक्रात्मके चितिः प्रभ्वी 

प्रोक्ता सेह कृरेश्वरी । 
सा मध्ये श्रीपरा देवी 

मातृसद्धावरूपिणी ॥ ४७॥ 
पूञ्याथ तत्समारोपा- 

द्षपराथ परापर । 

एकवीरा च सा पूज्या 
यदिवा सकटेश्वरा ॥ ७८ ॥ 
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या नाम परादिमच्रसिद्धाद्यात्मतया पाण- 
बुद्धिकरणात्मतया च चक्रारेमके कुरे पूज्यसः- 
मृहे पजकरारीरे च विश्रान्तिधामस्वात् प्रभ्वी 
पूणस्फुरत्तामात्रसतच्वा चितिः पोक्ता, सेव इह 
कुटेशचरीत्वात् तच्छब्दव्यपदेदयेलथः । तत्स- 
मारोपादिति प्रयेकमभिसम्बन्धः । तेन पुष्प- 
पातायुसारं या यस्य आराधयितुभिष्ठा, सा 
तन तथा पज्येलयभिप्रायः ॥ ४८ ॥ 

ननु एकवीरक्रमात् यामलक्रमेण पूजायां 
को विरोष इल्यादाज््य आह 

प्रसरेच्छक्तिरुच्छना 
सोट्धासो भैरवः पुनः । 

सङ्कद्ानन्दविश्रान्या 
युग्ममित्थं प्रपूजयेत् ॥ ५९ ॥ 

महाप्रकाटरूपायाः 
संविदो विस्फुलिङ्गवत् । 

यो ररम्योघस्तमेवात्र 
पूजयेदेवतागणम् ॥ ९० ॥ 
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यदा हि भेरवोन्मुखी शाक्तिः प्रसरेत् भेर- 
वश्च पुनः शक्तयुन्मुखः, तदा इत्थं परस्परोन्ु- 

ख्यात् तयोः सङ्कटेन समाप्या योऽयमानन्दः 

खारमचमत्कारस्तदिश्ान्द्या युग्मं प्रपूजयेत् । 

(आनन्देनैव सम्पन्ने ब्रह्मवखः खयं यितः ॥ 

इत्यायुक्तया चिदानन्देकघनपरतरह्मखरूपमात्र 
सत्वं यामलमनसन्दध्यादिदयथंः । तमेवेति 

नतु ततोऽतिरिक्तमियथः ॥ ५०॥ 
तदेव आहं 
अन्तदादराकं पूञ्यं 

ततोऽष्टाष्टकमेव च । 
चतुष्कं वा यथेच्छं वा 

का सङ्कया किर रदिपपु ॥५१॥ 

 द्वादशकमिति खष्ठिदिव्यादि, एकीकारादिके 
वक्ष्यमाणं वा। चतष्कमिति सिद्धादि, जयादि 

वा \ यथेष्टमिति निजानुष्टानावस्थितम् ॥५१॥ 

नन॒ रदमयस्तावद नन्ता इत्युक्तम्। तासां च 

शाखान्तरेषु बहूरकारं निर्देश इति निनिवन्ध- 
नमेव उपेक्षायां सर्वस्य तथाभावप्रसङ्ादनव- 
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स्थितमेव तदनुष्ठानं स्यादिति किमेतच्छाखाषि- 
हितमन्तद्रादशकं पज्यमिलयादि उक्तम् । सदय- 
मेवं, किन्तु युर्वन्तराणामयमादय इल्येवमेतत् 
सन्दरितम् । तस्मात् मुख्यया बृच्या खकण्ठो- 
क्तमष्टकटयमेव यामलक्रमेण सम्पूज्यमिलयाह 

माहेरी वेरि्ची 
कामारी वेष्णवी चतुदिक्म् । 

एन्द्री याम्या सुण्डा 
योगेरीरीशरतस्त॒ कोणेषु ॥२॥ 

पवनान्तमघोरादिक- 
मष्टकमस्मिन्नथा्टके कमः । 

सङ्कदानन्दरश्ा 
सम्पूज्यं यामलीमूतम् ॥५३॥ 

अष्ठाष्टकेऽपि हि विधो 
नानानामप्रपञ्चिते बहुधा । 

विधिरेष एव विहित- 
स्तत्संख्या दीपमाख स्यात्५४ 

करमर इति उवखाहदहिरषटदरे पद्ये पूवेद- 
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क्षिणपथिमोत्तरेषु दरेषु अघोरादिसदहितं मा- 
हेइयादि चतुष्कं तदितरेषुं अपि इशात् वहन्तं 
सभीमादिकमेन््यादिचतुष्कं प्रूजयेत्। यदुक्तं 

'पुवेयाम्यापरादिश्षु माहेऽयादिचतुष्टयम् । 
इनद्राणीपूर्वकं तद्वदे ्ादमिदलान्तगम् ॥' 

इति, 
“ततो वीरा्टकं पश्चाच्छक्तयुक्तविधिना यजेत् ॥' 

इति च । अत्र 
क्त्रेऽष्टधा विभक्ते मध्ये भागदयाद्धमसखान्तः । 
उ्यसरं कुयोत्तदनु त्रिधा विभक्ते समन्ततो भागे ॥ 
वसुदलमम्भोजमथो भागेन नभश्चतुष्किकाश्च चतुः। 
वेदासे दिश्चु ततो भागाः श्रुतिभावगामिन्यः ॥ 
पाश्चाभ्यामेवमिदं कटक्रमे मण्डठं सचतुरसम् ॥' 

इति मण्डलसंग्रहः । बहूधा नानानामप्रप- 
जिते इति कुटशाख्राणामानन्लयात् तन्नाञ्नामपि 
नानाखात् । नहि प्रवाचायोणामेतदिह पज्य- 
त्वेन अभिहितं येन परम्परया नेययेन तेनाभ्ना- 
मपरिप्रहः स्यात्, किन्तु व्यासिमात्रप्रदशेनारा- 
येनेति यथारुचि तन्नामानि यद्याणीति । यदु- 
तमनेनेव अन्यत्र 

` (अष्टकसप्तकखय तु यथारुचीतरङशाखेभ्यः। 
, नामानीति तत्त" नि।॥ 



५५ छो |] एकोनत्रिंरामादिकम् । ३९ 

इति । अचर च अषटकसक्तकेदयभिधानाद्टाष्टक- 
मिह प्रूज्यतया सम्मतमिलयव संरक्षितम् । एवं 
हि अष्टकस्य परथगावरणक्रमेण प्रूजनीयतं न 
स्यात् तथात्वे च श्रुतिषिरोध इल्यरं बहूना । 
एष एवेति यामललक्षणः । इह तावत् 

'आवाहिते मन्रगणे पुष्पासवनिवेदितंः । 
धुपेश्च तपेणं कायं ्रद्धाभक्तिवरोदितम् ॥ 
दीप्षानां शक्तिनाथादिमन्राणामासवेः पले । 
रक्तः प्राक्तपणं पश्चादपुष्पधूपादि विस्तरः ॥ 

इयाश्ुक्तया अवदयकायं कुखक्रमे तपेणम् । तत्र 
च महापशुप्रतिनिधिलखात् दीपचरोरेव प्राधा- 
न्यमिति परथमं तदेव उपहतेग्यतया अभिधत्ते 
तत्संख्या दीपमाखा स्यादिति । तस्सङ्खेय- 
नेन अष्टाष्टव्यापतेरत्र आसूत्रणं कतम् । एतच 
अभिषेकषिषयमिति ॥ ५९ ॥ 

अन्न प्रकारान्तरमाह 
श्रीरलमाखाशाखे त॒ 

वणेसंख्याः प्रदीपकाः 
वणाश्च सुख्यपूञ्याया 

विद्याया गणयेस्सुधीः ॥ ५५॥ 
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तदुक्त तत्न 
प्रदोषे विीने मरी दीपान्दययाद्वरानने । 
वर्णंसङ्कयान्वरारोहे चतुर्दिक्षु गतान्यसेत् ।॥' 

इति । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मालिन्या यजन परम् ।' 

इ्युपक्रान्तखात् मुख्यपूञ्या साजिनीति तद्- 
णसङ्ख्यायाः पञचाशदहीपा उक्ताः । तेन याव- 
दक्षरा मृरविया तत्र, तावत्संख्या दीपाः काय। 
इति सिद्धम् ॥ ५५॥ 

एवमियता सिद्धपलीकुटकममभिधाय, अ 
चोप्रकारासूत्रणाय अन्न ससेवादं मतान्तरमपि 
अभिधातुमाह 

पीरक्षेत्रादिभिः साकं 
कुथाद्या कुरुपूजनम् । 

यथा श्रीमाधवकुरे 
परसेरोन भाषितम् ॥ ५६ ॥ 

श्रीमाधवङुटे इति श्रीतच्रराजमटहारकय- 
न्थेकदेराभूते इत्यथः । अन्न हि केषांचन ु- 
रूणां श्रीदेव्यायामलश्रीमाधवकुलाथसम्मेट- 
नया सम्पदायः समस्तीति श्रीमाधवङरोक्त- 
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वक्ष्यमाणक्रमेण पीटादियुक्त वा कुलकरमप्रूजन 
कायेमित्यपक्षिप्तम् । तदेव आह् 

स॒षटिसंस्ितिसंहारा- 
नामक्रमचतुष्टयम् । 

पीटरमशानसहितं 
पूजयेद्धोगमोक्षयोः ॥ ५७ ॥ 

भोगमोक्षयोरिति तन्निमित्तमिखयथः । त- 
दुक्तं तत्र 

शसुष्टिक्रमं तु प्रथममवतारं दितीयकम् । 
संहारं त॒ ठतीयं खादनाख्येयं चतुथंकम् ॥ 

इति उपक्रम्य 
स कालीङुकसम्भूतो भावनां भावयेत्स्फुटम् । 

इति 
पीरक्रमेण चाञ्नायं सङ्षेण्या स्वधिष्टितम् । 
तैर्विना न भवेति द्विस्तत्पदं कथयामि ते ॥' 

इति च । श्रीदेढयायामटे हि देवीच्रयं श्रीसङ्क- 
षणी चेति चतुष्टयम् ॥ ५७ ॥ 

तत्र देहे पीठानां पदममिधत्त 

आत्मनो वाथवा रक्ते 
श्वक्रस्याथ सरदिमम्। 

४ 



२ श्रीतत्रारोके 

म्यस्यस्वेन विधिं देहे 
पीठाख्ये पारमेश्वरम् ॥ ८ ॥ 

इममिति वक्ष्यमाणम् ॥ ५८ ॥ 
तमव ह् 

अटहासं शिखास्थाने 
चरित्रं च करन्ध्रके । 

श्रुलयोः कोठगिरिं नासा- 
रन्ध्रयोश्च जयन्तिकाम् ॥^५९॥ 

श्रवोरुजयिनीं वक्रे 
प्रयागं हृदये पुनः । 

वाराणसीं स्कन्धयुगे 
श्रीपीठे विरजं गरे ॥६०॥ 

एडाभीमुदरे हारा 
नामो कन्दे तु गोश्चुतिम् । 

उपस्थे मरूकोरा च 
नगरं पोण्डवधनम् ॥ ६१ ॥ 

एरापुरं पुरस्तीरं 
 सक्थ्युवोदक्षिणादितः । 
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कञ्यकेरीं च सोपानं 
मायापृक्षीरके तथा ॥ ६२॥ 

जान॒जङ्धे गुर्फयुग्मे 
त्वाग्रातनपसद्मनी । 

पादाधारे तु वेरिञी 
कारस्यवधिधारिकाम् ॥६३॥ 

अहहासमिति न्यस्यस्रेन स्मरेदिति पूर्वेण 
सम्बन्धः । एवमुत्तरत्रापि । शिखास्थाने इति 
प्राणराक्तिविश्नान्यवस्थियात्मनि दशान्ते 
इत्यथः । वक्रे इति आस्ये । हारामिति अलि. 
पुरम् । यदुक्तं _ 

(नाभिदेशे विपुर कन्दोर्ध्वे परमेश्वरि ॥' 

इति । गोश्रुतिमिति गोकणम् । सक्श्युर्बोरिति 
जान॒जङ्क इति गुल्फयुग्मे इति च सवत्र दक्षि- 
णत इति सम्बन्धनीयम् । तेन दक्षिणे सकि 
नगरं, वामे पोण्डवधनं, दक्षिणे उरावेखापुरः 
वामे पुरस्तीरं, दक्षिणे जानुनि कुड्याकेर्ीः 
वामे सोपानं, दक्षिणजङ्ायां मायापुरी, वामाया 
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तु क्षीरकं, दक्षिणे गुल्फे आच्रातकेश्वर, वामे 
त॒ राजश्हमिति । तदुक्तं तत्र 

दक्षिणे सकि नगरं वामे खात् पोण्ट्बधैनम् । 
वामोरां त॒ पुर्तीरमेरापुरं त॒ दक्षिणे ॥ 
ङुड्याकेशी दक्षजानां सोपानं चोत्तरे स्मृतम् । 
क्षीरकं वामजक्घायां बामपुयेपि दश्चिणे । 
आम्रातकेश्वरं गुर्फे वामे राजगृहं शुभम् ॥' 

इति । वेरिथीमिति ब्रह्माणीं, श्ीरेरखाख्यं तु 
तत्पीठमियथः । तदुक्तं श्रीकुटक्रमोदये 

८ श्रीश्चेले सथिता ब्राह्मी ४.46 | 

इत्यादि उपक्रम्य 
पादाधारयिता ब्राह्मी "^" "^" | 

इति ॥ ६३ ॥ 
नच अत्र तास्स्थ्येन अवस्थातव्यं, किन्तु 

अहमेव पीटस्तव धिष्टात्यः राक्तयश्चेति अनु- 
सन्धातय्यं येन सिद्धिः स्यादिलयाह 

नाहमस्ि नचान्योऽस्ति 
केवखाः शक्तयस्त्वहम् । 

इवेवंवासनां कुया- 
त्सवदा स्मृतिमात्रतः ॥ ६४ ॥ 
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तदुक्तं तत्न 
(नाहमसि नचान्योऽस्ि केवलाः शक्तयस्त्िति । 
क्षणमप्यत्र विश्राम सहज यदि भावयेत् । 
तदा स खेचरो भूत्वा योगिनी मेलनं रमेत् ॥॥ 

इति ॥ ६४ ॥ 
नन देशकाटखवतादिनियच्रणया सिद्धिभेवे 

दिति सर्वत्र उक्तम् । तत् कथमच्र अनुसन्धि- 
मात्रेणेव एवं स्यादिव्याशङ््य आह 

न तथन च नल 

नोपवासो विधीयते । 
ग्राम्यधमरतः सिये 

त्सर्वदा स्परणेन हि ॥ ६५ ॥ 
गराम्यधममैरतः इति तद्वत्तिरिलथः। एतच्च ध- 

थमाहधिके एव उक्तमिति तत एवावधायम् ॥६५ 
ननु किं नाम तच्चक्रं यस्यापि न्यस्यत्वेन 

पीटाख्योऽयं विधिविवक्षित इदयाशङ््य आह 
मातङ्गकृष्णसो निक- 

कामुकचार्मिकविकोषिधातविभेदाः । 
मास्स्यिकचाक्रिकदयिता- 

स्तेषां पल्यो नवात्र नवयागे ॥६६॥ 
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करष्णः कजजटखो डोम्ब इति यवत् । वि- 
कोधी ध्वजी कल्यपारः । धातुविभेदोऽस्थिभेत्ता 
कापालिकः । तदुक्तं तत्र 

मातङ्गी कजली सोनी कामुकी चर्म॑कारिणी | 
ध्वजिनी चाथिदरनी धीवरी चक्रिणी प्रिये ॥' 

इति । नवयागे इति नवानां चक्राणां यजने 
इत्यथः । तदुक्तं तच्र 

'नवयागरता देव्यः पूजयन्ति यथेश्वरम् । 
तदत्पूजा प्रकर्तग्या नवधा नवचक्रगा ॥ 

इति ॥ ६६ ॥ 
तद्रहाण्येव च सङ्कतस्थानतया पीटा- 

नीदयाह 

सङ्कमवरुणाकुरुगि- 
. य्हासजयन्तीचरित्रकाचककोडम् । 
हेमपुरं नवमं स्या- 

न्मध्ये तासां च चक्रिणी मुख्या ॥६.अ] 
यदुक्तं तत्र 

मातङ्खीवेहम सुभगे प्रयागं परिकीतितम् | 
कज्ली वरुणाख्यं तु सोनी कुटमिरिः प्रिये ॥ 
कामुकी चाट्रहासं च जयन्ती च्म॑कारिणी । 
चरित्रे ध्वजिनी प्रोक्तमेकाम्रायिविदारणी ॥ 
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देवीकोट्ं धीवरी तु हिरण्यपुरमेव च । 
नवमं चक्रिणीपीठे यत्सुरैरपि दुठेभम् ॥' 

इति । तासामिति मातङ्यादीनाम् ॥ ६७ ॥ 

मुख्यमेव अस्या दशयति 

बीजं सा पीडयते 
रसदराल्कविभागतोऽत्र कुण्डङिनी । 

अध्युष्टपीठनेत्री 
कन्दस्था विश्वतो रमति ॥ ६८ ॥ 

इष्टा चक्रोदय चविस्थं 
मध्ये पूज्या कुठेश्चरी । 

सङ्र्षिणी तदन्तान्ते 
संहाराप्यायकारिणी \। ६९॥ 

एकवीरा चक्रयुक्ता 
चक्रयामस्गापि वा । 

अत्र हि सा कन्दे निखिटजगदुर्पत्तिमूरखभूते 
प्रकारात्मनि परप्रमातरि आभिमुख्येन वते- 
माना, अत एव गर्भीककतविश्चषात् ङण्डलि- 
नीरूपा पराशक्छियदा खखातच्यात् भेदप्रथा- 



८ श्रीतश्रारीके 

मववबिभासयिषुरध्युष्टपीटठे नेत्री देहादिप्रमात- 
तामवलम्बमाना विश्वतो भ्रमति तत्तन्नारखसु- 
खाद्यात्मतया परितः स्फुरति, तदा पुनरपि आ 
त्मन्येव विशं विश्रमयितुमुयच्छन्ती रसदशारक- 
विभागतो बीज पीडयते देहादिषमाततान्य- 
कारक्रमेण परसंविद्रसमुत्कषयन्ती विश्वकारण 
मायां तिरस्करोतीय्थः । अन्यच सेव कन्दा- 
धारस्था प्राणकुण्डलिनीरूपा वीजं पुष्पादि 
निमित्तमुपभुक्तमाहारादि रसकिद्टादिरूपतया 
परिणामयति येन देहाधारं प्ररयन्ती विश्वतो 
भ्रमति सर्वता नाडीचक्रादो प्राणनात्मतया अ- 
वतिष्ठते इत्यथः। अथच बहिः सा चाक्रिकी सा- 
धत्रिहस्तश्रायपरिमाणं चक्रं म्ररयन्ती तन्म- 
ध्यस्था विश्वतः सवेतोदिक्तं भ्रमति येन सव- 
तोदिक्रं भअरमणादेव कुण्डलिनी वीजं तिखादि 
रसरास्कविभागतः पीडयते तेरखुपिण्याकविभा- 
गासादनपयन्तं निष्पीडयतीलयथः । तदुक्तं 

नवमी चक्रिणी यासा भ्रमन्ती विश्वमभ्यगा। 

सवं बीजं पीडयन्ती रसलस्कविभागतः ॥ 
सा च इण्डलिनी नाम कन्द वे्टविनिमेवा ॥' 
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इति । चक्रोदयमिति उदितं चक्रमिलयथः। स- 
ङ्षिणी सप्तदशाक्षरा । यदुक्तं श्रीदेव्यायामे 

(नाश्चर्णं च नितम्बं च प्राणं शुलाधेयोजितम् । 
नितम्बं प्राणञुदुत्य क्षीरवर्णन संयुतम् ॥ 
त्रिरोचनं कणेवणे बाहुदक्षिणयोजितम् । 
बाहुस्कन्धं तु तद्ामं दक्षजहानियोभितम् ॥ 
दन्ताणे वृतीयोद्धत्य दक्षजानुसुसंयितम् । 
गुद्यकण्ठे निवेशयत शूकदण्ड तु जिहयोः ॥ 
रिरोमालाणं दवितीयं हस्तयोर्थोजितं पुनः । 
नेत्रं तथेव परत उत्तमाङ्ग तथेवरच ॥ 
वामपादं कपारस पञ्चधा योजयेत्ततः । 
त्रिदशेरपि सम्पूज्या विद्या स्दश्षक्षरा ॥ 
कालसङ्षिं णी नाम्रा | 

इति । इयमेव च विद्या श्रीमाधवकुरेऽपि ` 
(मोहिनी कारु आत्मा च वीरनाथेति योजयेत् । 

इत्यादिना 
मदीयभूषणेयुक्तं पश्चधाराधेगुद्धरेत् । 

इसयन्तेन उक्ता येनायमेव गुवाश्नायः। तदन्तान्ते 
इति तस्य चक्रस्य अन्तः अराप्रायः, तस्यापि 
अन्ते पूणीहंपरामशोदमनि विश्रान्तिधामनी- 
यथः । तदुक्तम् 

(एवं चक्रोदयं ज्ञात्वा मध्ये ज्ञा कालङृन्तनी । 
तखान्तान्ते त॒ या आस्ते सा तु सङ्कर्षिणी स्म्रता ॥ 
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इति । चक्रयामरगेति चक्रे यत् यामं, त- 
दता यामलक्रमेण चक्रयुक्तेदयथः ॥ 

अत्र कथं पीठानि साहियेन प्ूञ्यानीलया- 
राङ्ख्य आह 

दरोनद्राभियमक्रव्या- 
त्कवायुदक्षु हासतः ॥ ७० ॥ 

त्रिकं त्रिकं यजदेत- 
द्वाविसत्रिकसथुतम् । 

एवमीशानकोणे अद्हासश्चखिं करुगिरि 
श्चेति त्रयं यजेयावदुदीच्यामास्रातकेश्वरो राज- 
गृहं श्रीप्वैतश्चेति अयमिति । नच पएतदेकेकं 
पीठं केवलमेव यजेदियाह भाषिखत्रिकसंयुत- 
मिति, भावीति वक्ष्यमाणम् ॥ 

तदेव आह 

हत्कुण्डली श्ुवोमध्य- 
सेतदेव कमानज्रयम् ॥ ७१॥ 

दमद्ानानि कमास्ेत्र- 
भवं सदयोगिनीगणम् । 



७२ ®छो० }] पएकोनर््िश्षमादिकम् । ५५१ 

यजेदिति पूर्वेण अच्र सम्बन्धः । क्षेत्रभव- 
मियत्ततीठजातमिदयथः । तदुक्तम् 

„ अम ईृशकोणादितः क्रमात् । 

ूर्वदक्षिणवारूण्यः सोम्या याश्च दिशः श्रिये ॥ 

इतिः 
¶मन्लानं हसे श्चः स्यारकव्पव्रकषस्त् ण्डली । 
भ्रूमध्यं योगिनीकषत्र ज्ञातव्यं योगिनीडरे ॥ 

इति च ॥ 
कृतायां पूजायां नेवेद्ेनैव अवद्यभाव्य- 

मिला 
वसखङ्करोन्नतानुध्वे- 

वतंखान् क्षाममध्यकान् ॥७२॥ 
रक्तवतीजश्चुतिरशो 

दीपान्कुर्वीत सपिषा । 
शरुतिदश इति चतुर्विशतिः । तदुक्तं 
(चतुरविंशतिदीपां अ चतुर्दि्चु प्रदापयेत् । 
पिष्टात्मकाश्च आधारमध्यक्षामा; सुवतेलाः ॥ 
अषटङ्गुलप्रमाणखाः शोभनाशरतुरहंलाः । 

 धृतदीपेन संयुक्ता रक्तवत्युपरिसिताः ॥ 

इति ॥ 
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अत्रेव पक्षान्तरमाह 
यक्किञ्चिदथवा मध्ये 

 स्ानुष्ठानं प्रपूजयेत् ॥७२॥ 
जदेतमेव न देत- 

मियाज्ञा परमेरितः 
सिद्धान्तवेष्णवायुक्ता 

मनच्रा मख्युतास्ततः ॥ ७ ॥ 
तावत्तेजोऽसहिष्णुखा- 

ननिर्जीवाः स्युरिहादये । 
यक्किञिदिलयभीष्टम् । तदुक्तं 

भ्यो यसिन्मन्नयोगेन तचराचारपदे सितः; । 
९ त्युपच्म्य 

खक्रमं तु यजेन्मध्ये दवेताचारं तु वर्मयेत् ॥ 
इरयुक्सा 

सिद्धान्तवेष्णवबोद्धा वेदान्ताः सार्तदर्घनाः। 
त प्रयतेन वा वञ्यां यसात्ते परावः स्मृताः ॥ 
अदेतद्रवसंपकौत्सन्निधानं त्यजन्ति ते | 
पराश्चुखत्वमायान्ति निजीवा जीववर्निताः ॥ 

इति ॥ 
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अतश्च तदुपकरणजातमपहाय इहयमेव त- 
दाश्रयणीयं येन विनायासं सिद्धिः स्यादिलयाह 

कटं नेत्रबन्धादि 
मण्डर सुक्सुवानटम् ॥ ७५॥ 

हिव्वात्र सिदिः सन्मे 
पात्रे मध्ये कृरां यजेत् । 

अहोरात्रमिमं यागं 
कुवेतश्चापरेऽहनि ॥ ७६॥ 

वीरभोग्ये कृतेऽवश्यं 
मनाः सिद्यन्ययलतः । 

पीरस्तोत्रं पटेदत्र 
यागे भाग्यावहाह्वये ॥७७॥ 

अपरेऽहनीति प्रभातायां रघ्राविल्थः 
तदुक्तं 

(कल नेत्रबन्धं च मण्डलादि विषभेयेत् । 
तेरविहीने भवेत्सिद्धिरभिना सुक्सुवादिभिः ॥ 
मयपूर्णेषु भाण्डेषु पूर्वोक्तेषु गणागम्बिके । 
रसायनमयोक्तेषु मध्ये पूञ्या कृशोदरी ॥ 
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इलयादि उपक्रम्य 
(पूवोहे वापराह वा अहोरात्रं वियोगतः | 
पीरसतोत्रं पठेद्राप्रो जपं इयोत्समारितः ॥ 
प्रभाते विमले प्रोक्तं वीरभोज्यं तु कारयेत् । 
महाभाग्योदयो जायेद्राज्येऽन्ते सेचरो भवेत् ॥ 

इति ॥ ७७ ॥ 
यद्वा मण्डलादिपरिहारेण चक्रमेव प्रूजये- 

दिह 
मूर्तीरेवाथवा युग्म- 

रूपा वीरस्वरूपिणीः । 
अवधूता निराचाराः 

पूजयेत्करमरो बुधः ॥७८॥ 
मूर्तीरेवेति एवकारेण केवखाः शक्तीः । वी- 

रखरूपिणीरिति केवखा एव वीराः । अवधूता 
निर्विकत्पाः ॥ ७८ ॥ 

नतु केवखशक्तिपक्षे प्रजा कथङ्कारं परि. 
पूतिमियादिलयाशञङ्खय आह 

एक् एवाथ कोटराः 
स्वयं भूत्वापि तावतीः । 
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 शक्तीयामख्योगेन 
तपेयेटिश्वरूपवत् ॥ ७९ ॥ 

अथ खयमेक एव भूखा युरुः कुटेश्वरेका- 
त्म्यात् कोटेशः, अत एव विश्वरूप इव ताव- 
तीवहीरपि राक्तीयोमखयोगेन तपयेत् सहुद्या- 
नन्दसामरस्यमयतया खात्मविश्रार्तिमात्रस- 
तच्वाः कुयोदिलथः ॥ ७९ ॥ 

ननु इह कस्मात् 
(उदगयने शुभवारे सिरलम्रे यापनाधिवासः खात् 

इत्यादिवत् प्रतिनियतः काटः कुखयागे नोक्त 
इलयाराङ्खय आह 

करमो नाम न कश्ित्स्या- 
तप्रकाक्मयसंविदि । 

चिदभावो हि नास्त्येव 
तेनाकार तु तपणम् ॥ ८०॥ 

इह 
(सठृद्िभातोऽयमात्मा ।' 

इति न्यायेन महाप्रकाशमयी संविदनिर्दप्रथ- 
मतया प्रवृत्ता अनुपरतेन रूपेण आभासते, 
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नतु वि्युदुदथोतवदन्तरान्तरा विच्छेदेनेति न 
अचर क्रमो नाम कथिद्धि्यते भेदाश्रयत्वात्तस्य। 
अतश्च तदेकजीषितः कालोऽपि अत्र नास्तीति 
अकाटमेव तपणमुक्तम् । यो हि यत्र न प्रप- 
तति, स कथं तत्र अवच्छेदकतामियादिः 
दयचयः ॥ ८० ॥ 

अत एव ददाकमोऽपि अच्र नास्तीयाह 

अत्र क्रमे मेदतयोः समूट- 
घन्मूटनादासनपक्षचचां । 

पुथ युक्ता परमेश्वरो हि 
स्वराक्तिधाम्नीव विरश्रमीति॥८१॥ 

खशक्तिधाश्नीति 
(शुक्तयोज्ख जगतकृस्ल ०७७७०००७ ७०७७ ७७०७ | 

इत्यायुक्तया हि सवे स एवेति को नाम तदति- 
रिक्त देशोऽस्ति योऽपि अस्य आसनतां गच्छेत् ॥ 

एवमचौविधिममिधाय, तव्सद्गतमेव जप 
खरूपं निणेयति 

ततो जपः प्रकतेव्य- 
सिरक्लादिविभेदतः । 
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उक्तं श्रीयोगसञ्चारे 
स च चित्रस्ररूपकः ॥८२॥ 

त्रिक्षादिविभेदवच्वे अस्य किं पमाणमि- 
दयाशङ्ख्य उक्तमुक्तं श्रीयोगसथारे इति । 
तदेव पठति स च चिच्रस्ठरूपकः ॥ <२ ॥ 

चित्रखरूपत्वमेव अस्य दशयति 
उदये सद्रमे शान्तो 

वरिरक्षो जप उच्यते । 
आस्ये गमागमे सूत्र 

हंसाख्ये दोवयुग्मके ॥८३॥ 
पञ्चरक्षा इमे प्रोक्ता 

दशांशं होममाचरेत् । 
नेत्रे गमागमे वक्रे 
हंसे चेवाक्षसूत्रके ॥ ८ ॥ 

शिवशक्तिसमायोगे 
षट्टक्नो जप उच्यते । 

नेत्रे गमागमे कर्णं 
हंसे वक्रे च भामिनि ॥ <५॥ 

@ 



५५८ श्रीतश्रारोके 

हस्ते च युग्मके चेव 
जपः सप्तविधः स्मतः । 

नेत्रे गमागमे कणा- 
वास्यं गद्य च गुह्यकम् ॥८६॥ 

रातारेषु च मध्यं 
सहसरारेषु भामिनि । 

जप एष सश्द्ररक्षो 
होमोऽप्यत्र दशांशतः ॥८७॥ 

नेत्रे गमागमे कर्णो 
पखं बह्मविरखन्तरम् । 

स्तनो हस्तो च पादौ च 
गुह्यचक्रे दिरभ्यसेत् ॥ ८८ ॥ 

उदये इति प्राणराक्तयुदयस्थाने जन्माधारे। 
सङ्गमे इति नानानाडिसंभेदभानजि हृदये । 
शान्ताविति प्राणनिरोधाय युगपद्राठावधा- 
नात्मके इयथः । गमागमे इति भराणापानप- 
वाहरूपे । सूत्रे इति अक्षनादीचक्रसूत्राणां 
भुवि । हंसाख्ये इति आ्मावभासके हदये । 
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युग्मके इति शिवशक्तिसमायोगामनि जन्मा 
धारे, द्वादशान्ते वा । युद्धं जन्माधारः। युद्यक- 
मिति गुहायां भवं गुद्यं रन्धं, तेन उपलक्षितं 
कं करन्धरं बह्मविखमिति यावत् । इातारेषिति 
सहस्रारेष्िति एवमादिकायु असङ्यासु बहीषु 
नाडीषु । मध्यमं स्थानं हृदयं नाभिश्ेयथः । 
अत्रापि होम इति अपिशब्देन सर्वैत्र दशांशो 
होमः कायं इति आवेदितम् । गुद्यचकरे इति 
योगिनी वक्राजवक्रापरपयायो जन्माधारद्वादरा- 
न्तौ । जप एष षोडदालक्ष इति प्रा्ीया कस्प- 
नीयम् । यत एवमादिषु स्थानेषु प्राणो दिभ- 
मेदिति सर्वरोषः ॥ ८८ ॥ 

एतत् खयमेव व्याचष्ट 
यत्र यत्र गत चक्षु- 

येत्र यत्र गतं मनः । 
हेसस्तत्र दिरभ्यस्यो 

विकासाकुञ्चनात्मकः ॥ ८९ ॥ 
यत्न यत्र वक्रादो स्थाने चक्ुमेनो वा गतं, 

यत्रैव असावनुसन्धत्ते योगी; तत्रैव हसो हान- 
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समादानधमां प्राणो विकासाकुयनात्मकलतवात् 
द्विरभ्यस्यो निगैमप्रवेशपर एवेयथेः। तेन अस्य 
एवमुक्तानामास्यादीनामपमागोणां निरोधे अ- 
नुसन्धातव्यं येन सवेतो रुद्धः सन् गयन्तरा- 
भावान्मभ्यधामेव असावनुप्रविशतीति । अत्र 
हि प्रविष्टस्य एेकात्म्येन मब्रमुच्चारयन्योभी 
तां तामासादयेत् सिद्धिम् । यदुक्तमन्यत्र 

(जपेत प्राणसाम्येन ततः सिद्यरहो भवेत् 
इति । एतदधिगमायेव च षोडशरक्षो जपः 
कायः इलयेवमादि उक्तम् । यत्त रक्षाणां यथा- 
यथं न्यूनत्वमुक्त, तत्र योगिनामनुसन्धानतार- 
त्यं निमित्तम् ॥ ८९ ॥ 

एवमपमागैनिरोधात् मध्यधामनि एव 
प्ररोहं प्राः प्राणः संविद्रपाद्रकात् विश्वात्मक- 
तामेव यायात् । तदाह 

स आत्मा माठका देवी 
शिवो देहन्यवसितः। 

स देहञ्यवस्थितोऽपि हंसः प्रा्षमनत्रदे वते- 
कातम्यः सन् आत्मा सङ्कचिताणुरूपः । 

शक्तिस्तु माका जेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥ 
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इव्यादयुक्तया मात्रका देवी पारमेश्वरी राक्ति 
शिवश्च नरशक्तिशिवात्मतया स एव परिस्फ़रे 
दिलयथः ॥ 

अत एव मरस्य प्राप्ततदेकास्म्यस्य पाणस्य 
आत्मनश्च मत्रयितुनं न कंचिदपि मेदमनु- 
सन्दध्यादिदयाह 

अन्यः सोऽन्योऽहमियेवं 
विकल्पं नाचरेदयतः ॥ ९० ॥ 

यो वितल्पयते तस्य 
सिद्धिसुक्तौ सुदूरतः । 

अथ षोडशरक्नादि- 
प्राणचारे पुरोक्तवत् ॥ ९१॥ 

शृथ्त्रः पृथश्चत्री न सिद्यति कदाचन । 
ज्ञानमूलमिदं स्वेमन्यथा नव सिद्धति ॥' 

इत्यनेनैव अभिप्रायेण सवेशाचखेषु 
व एकान्ते जपमारभेत् ॥ 

इत्यादि उक्तम् ॥ ९१ ॥ 
मुख्यया वृत्या हि विकल्पविगम एव 

एकान्त उच्यते । तदाह 
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सदाशयुद्विकल्पानां 
लयाग एकान्त उच्यते । 

तत्रः खयमेवेष 
जुहोति च जपलयपि ॥ ९२॥ 

जपः सञ्जर्पवृत्तिश्च 
नादामशंसरूपिणी । 

तदामृष्रस्य चिदृह 
रयो होमः प्रकीर्तितः ॥९३॥ 

आमशंश्च पुरा प्रोक्तो 
देवीदादशकात्मकः । 

हे अन्त्ये संविदो तत्र 
रयरूपाहतिक्रिया ॥ ९४ ॥ 

दश्चान्यास्तदुपायाये- 
येवं होमे दश्चांशताम् । 

श्रीराम्भुनाथ आदिक्ष- 
त्रिकाथोम्भोधिचन्द्रमाः ॥९५॥ 

+स॒च द्वादक्ञधा तत्र सर्वमन्तमभेवेचतः' (४।१२३ ) 
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इति । तत्रेति ादशकमध्यात् । दवे अन्ये संवि- 
दाविति पर्रमात॒खातच्यशक्तिरूपे। एते एव च 
अस्मदशने “खतन्रो बोधः परमार्थः इत्यायुक्तया 
विश्रान्तिस्थानमियवमुक्तं तदुपायायेति मेय- 
मानादिसोपानक्रमेण परप्रमातरि विश्रान्ते 
क्तत्वात्। एतच शाक्तोपायाहिक एव विभज्य 
उक्तमिति तत एव अवधायेम्। एवमच्र होमस्य 
दशांदातायामयमभिपायः इलयस्मद्भरवः ॥९५॥ 

एवं जपहोमपयेन्तमचाविधिममिधाय दोतं 
विधिमभिधातुमुपक्रमते 

साकं बाह्यसया रक्तया 
यदा त्वेष समचयेत् । 

[| भ 

तदायं परमेरोक्तो 
रहस्यो भण्यते विधिः ॥ ९६ ॥ 

(नित्योदिता परा शक्तियेचप्येषा तथापितु | 
बाह्यचयौ विहीनख दुष्प्रापः कांिको विधिः ।॥' 

इवयाद्युक्तया बाह्यचयया तावद् वरयभाग्यम् । 
तत्रापिच दतीमन्तरेण न॒ काचित्तरेसम्पत्तिरि- 
त्याह बाह्यस्थया शक्तया साकमिति । तदुक्तं 

(कर्तव्या सर्वतो दतिदृतिहीनो न सिद्धिभाक् ।' 
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इति, तथा 
ब्राह्मणसख यथा पल्ली तया सह यजेन्मखे । 
पवं दृतिः इराचार्ये जेया नियोदिते इठे ॥ 

इति ॥ ९६ ॥ 
ननु सवत्र अविरोषेणेव भगवदाराधकस्य 

अदाम्भिको गुरो भक्तो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः| 
शिवपूजापरो मोनी मदमांसपराञ्जुखः ॥' 

इत्यादि लक्षणमुक्तम् । तत्कथमिह बा्यस्थया 
शक्त्या सह समचयेदिव्यक्तमिद्याशङ्ं परमे 
श्वरोक्त्येव निरवकाशयन्नमुष्य विधेः परि 
काबन्धं करोति 

उक्तं श्रीयोगसञारे 
ब्रह्मचयें स्थितिं भजेत् । 

नु बह्येव नाम किं यदाचरणेऽपि स्थितिं 
भजेदिव्याशङ्य आह 

आनन्दो ब्रह्म परमं 
तच देहे त्रिधा सितम् ॥ ९.७॥ 

उपकारि हय तत्र 
फरुमन्यत्तद त्वर् । 

(आनन्दो ब्रह्मणो सूपं न 99893 9 > ॥ 
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हदि ! परममिलयनेन अस्य अवदयसे्यत््मुकः 
म्। तच्च न केवरं परब्रह्मादिविभेदमात्मनि एव 
स्थितं, यावदनामरूपे वाह्यदारीरादावपीलयाह 
देहे इति । तत्रेति त्रयाणां मध्यात् । यमिति 
मयमांसलशक्षणम्। अन्यदिति मेथुनम् । मयमां- 
सपानारानप्रवधितधातुहि रममाण आनन्दमि 
यादित्युक्तमुपकारीति फटमिति च । अत एव 
तदात्मकमिति सर्वशेषत्वेन उक्तम् । तच्छब्देन 
च अत्र आनन्दपरामशेः ॥ 

एवमेषां ब्रह्ममयतादेतदनुष्ठाता ब्रह्मचारी. 
त्युच्यते इल्याह 

ओष्ठुवान्यत्रितयासेवी 
ब्रह्मचारी स उच्यते॥ ९८ ॥ 

ओष्ठ्यः पवगैः, तस्य अन्यो मकारस्तधितयं 
मदयमांसमेथुनलक्षणम् ॥ ९८ ॥ 

नयु 
(न मांसभक्षणे दोषो न मदे नच मेथुने । 
्रषृत्तिरेषा भूतानां निशृ्तिस्तु महाफरा ॥' (मनु° ५।५६) 
इस्याद्यक्तया मांसादिनिब्त्तो शाखं प्रयोजकं, न 
तल्मदृ्तो तस्याः खारसिकत्वात्। नहि मकिनः 

ॐ 
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ज्ञायात् बुभुक्षितोऽश्रीयादियादौ कचिच्छाल्न- 
मुपयुक्तम् । तक्किमेतदुक्तमिवयाशङ्ख्य आह् 

तहजिता ये पशव 
आनन्दपरिवनिताः। 

आनन्दकृच्रिमाहदारा- 
स्तट्जं चक्रयाजकाः ॥ ९९॥ 

ॐ (~. 

हयेऽपि निरये यान्ति 
क भीषणे र् 

रोरषे भीषणे पिति । 
इह ये केचन कुटप्रक्रियामनुप्रविष्ठा अपि 

तन्न विहितमपि एतत् खोभेन षिचिकित्सया वा 
चक्रयागादो खस्मे परस्मे वान ददति, ते पशव 
एव यतः परब्रह्मार्मभूतेन तदुद्धूतेन आनन्देन 
परिवर्जिता देहाद्ावेव गहीतात्मामिमाना इ 
यथः । तदुक्तं 

ऊुलान्नायेषु ये सक्ता एमिप्रव्येषेदिष्डताः । 
पशवस्ते सथुदिष्टा न तेस्तु सह वतनम् ॥ 

इति । येऽपि खयं गधेवरादानन्दङक़तचछरीन् 
मानाहरन्ति मकारत्रयमुपञुञ्जते, चक्रं पुनर्लो.- 
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भादिना तद्रज यजन्ते; तेऽपि पराव एवेति 
प्राच्येन सम्बन्धः । तदुक्तं 

(विना गुरुं विना देवं मूढवत्परमेश्वरि । 
मद्यमांसारिनो नियं परशवस्ते न संशयः ॥' 

इति एवं येऽपि ते विहितस्य अकरणाद विहि. 
तस्य च करणाद्धीषणे रोरवे नरके यान्ति तत्र 
यातनासहस्राणि अनुभवन्तीयथः । एवमेतत् 
कुरुमागोनुप्रविष्टेन सवथा खात्मानन्दव्यञ्जक- 
तामाच्रपरतया सेव्यं, नतु तद्वर्धन । तथात्वे हि 
अस्य ठोकिकेभ्यः को विरेषः स्यात् । यदाहुः 

ब्रह्मण्यानन्दाख्यं रूपमतो यत्समाश्रयवशेन । 
रभ्यत एव तदखिलं समाहरेदिषयगधेनिगृक्तः ॥ 
कामान्मोहादिषयाव्वतिरिक्तमभावसंरूटात् । 
प्रप्रत्यानन्दो यः सोऽपि पशूनामपीह साधारः ॥ 
चिन्मात्रात्मपरत्वे संवित्तेन्येञ्ञको हि यो विषयः । 
योग्यात्मना विभाति च मोक्तः खात्मन्यमेदतः सततम्। 
उक्तः स एव विषयो भिन्नश्ामेदितां समायातः ॥' 

इति, 
‹अपरिच्युतखसर्पेरए़थग्भूतापि विषयसं वित्तिः । 
धूज्यत एव त एते वीरव्रतिनो महाक्रमारुढाः । 
रक्षसो जपरूढो नियमरतो ब्रह्मचयेशान्तमनाः । 
सङ्कदरेऽपि च रूढो महामनखी पुशान्तवपुः ॥ 
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अतिमाभेविनयकषथितेः समया भंप्रहे यख । 
योऽपि महासंवुद्धः सं विन्पय एव सर्वदा खस्थः ॥ 
खात्मानुभूतिपिद्ये बिषयस्पशां न रोस्यभावनया । 
पशुभावनापिष्ठक्तः स द्यभियुक्तो महामार्भ \ 
यः सावरधानवृत्तिः खात्मनि मध्येऽपि लोकयात्रायाम् । 
बामाचरविधावपि भवत्यसो पाठने सदास्लरिप्तज ॥ 
यश्चरमधातुस्े सम यरवस्यान्तरे खसंदृस्या । 
घघोसां ब्रत्तीनां प्रत्यस्तमनाश्चतसो च्टिति ॥ 
आनन्दसंषिदुदयो रूपं तद्भ्मणः समाख्यातम् । 

इति च ॥ 
ननु अन्न मयमांसासेवनं सुकरमिति आ. 

स्तामेतत् । इतरत् तु अमवयानामपि दुष्करं 
किं पुनदभाग्यभाजां मलयानाम् । तस्मात् 

(ततस्तत्रानयेदहतीं मदधूर्णेतलोचनाम् । 
बिम्बोष्ठी चारुदश्ञनां सभूभङ्गाननां श्चमाम् ॥ 
पर्तबारम्रगाभासनयनां चारुहासिनीम् । 
स्फुरद्भपरसङ्कातनिभसत्केशपाशिकाम् ॥ 
कामकायकपङ्काशभरभङ्गतरलेक्षणाम् । 
द्रबच्चामीकराकारसबणां निस्तरङ्गिणीम् ॥ 
कणोमरणससित्रशलोमाक्षतमुश्चोमनाम् । 
सत्कम्बुनिदसत्कणष्ठवरभूषणभूषिताम् ॥ 
गजङम्मनिमोदामस्तनभारावनमिताम् । 
सुग ्ेपचिताक्बहया 
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सत्पश्चफणसङ्ञन्षररल्राखाषिराजिताम् । 
रफुरद्रल शिसाचित्रकोमिकाङ्लिद्योमितम् ॥ 
पेन्दुवरङावण्यवदनां चित्तहारिणीम् । 
हरिहेतिमहार्सिहपिषीरवरमध्यगाम् । 
त्रिषरिश्रेणिसद्विम्बजधनाटसगामिनीम् । 
रम्भाकरिकराकारवरोरुवरजद्धिकाम् । 
सत्कामरथयचक्राभगुर्फपादसुशोभनाम् + 
प्ररम्बहेमाभरणहारावलि विराजिताम् । 
रपुरन्मज्ञीरक्चाङ्काररशनायुखरखनाम् ॥ 
पारिहायंन्चणत्कारपरयध्वानमन्थरापर् । 
मत्तनामेन्द्रसङ्काशगति गम्भीरनाभिकाम् ॥ 
हंसगद्रदवाग्वशसटशां श्चुभमापिणीम् । 
केयुरघत्रिकामोदिपुष्पस्दामभूषिताम् ॥ 
पहापश्चफणापीडताम्बुरुरलालसाम् । 
नृत्तगीव्सीत्कारलीलाङ्कट्रमितावृताम् ॥ 
निस्तरङ्गां सवणा च देव्येकापिंतमानसाम् । 
रोभमोहपरिक्षीणचेतसं चित्खभा विकाम् ॥ 
भेग्वेकचमत्कारचर्वभेकखरूपिणीम् । 
सा दृतिर्माहनी मुद्रा जगलयसिश्चराचरे ॥' 

हति श्रीतब्रराजभटारके 
(सुभगा सत्यशीला च दैशिकान्ञानुवर्तिनी । 
प्रियवादिनी सुखसूपा साखिका सङ्कवर्जिता ॥ 
भेरवाचारसम्पन्ना अमृतानां च सस्पृहा । 
सदैषाप्रेतनिरता अभ्याव्या श्टत्रत ॥ 



465 श्रीतत्रारोके 

पुत्रर्पर्यते सन्न जगुप्येखपन्नधीः । 
 सदाचारङ़लोत्पन्ना अप्रघता सुकेरिनी ॥ 
मद्यकामत्तमृदङ्ी शुक्राल्या चारुहासिनी । 
सुकिग्धा च विनीता च सदातिथ्यसुभाविता ॥ 
मन्रापिंतखहूपा च निमा निरहङ्तिः । 
पारम्पयक्रमया त॒ लोकाचारानुवर्तिनी ॥ 
निदे नैमित्तिके चेव करमपर्वसु वर्तिनी । 
कामतन्रक्रियानिष्ठा जानाना देवतपेणम् ॥ 
सन्तुष्टा सवेभावेषु 1 ॥ 

इति श्रीत्रिशिरोभेरवे च प्रोक्तटक्षणा बाह्या 
दाक्तिरप्राप्येव । नहि एवंविधाः सवें युणा एकत्र 
सङ्टमानाः कचित् कदाचित् दष्टाः । यदाहुः 
1 क नु पुनः सवत्र सव गुणाः ॥ 

इति । अनेवंविधा च दूतिः परिहरणीया । य- 
क्तम् 

(अदृतिको बरं यागो नतु दुदतिदृषितः ॥' 
इति । नच अत्र षिषभक्षणवाक्यवददूतिकत्वे 
तास्पयेम् । तददूतिको यागो न कायः, दूतिश्च 
एवंविधा न प्राप्येयदक्याुष्टानमेतदिदा- 
शङ्क्य आह 

शक्तेक्षणमेताव- 
तदतो ह्यविभेदिता ॥ ३००॥ 
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तारी तेन तां कुयां- 
रत॒ वणोदयपेक्षणम् । 

हीनाया अपि शक्तेरनेका सिद्धिः स्यात् । 
तदुक्तं 

“यदि रक्षणदीना खात् दूती वै साधकात्मनाम् । 
वीरेकचित्ता निष्कम्पा सर्वकर्मसु गम्यते ॥' 

इति । वणा मातङ्गायाः । आदिशब्दात् वयःप्र- 
भृति टक्षणजातम् । शक्तेखक्षणमेतत्-तद्वद्- 
भेदः । ततोऽनपेक्ष्यं वयोजायादि । अत एवं 
तत्तादात्म्यमेव अवटमस्ब्य अस्याः सर्वत्र तत्त- 
द्ेदभिन्नत्वमुक्तम् ॥ 

तदह 

खोकिंकारोकिकदयात्म- 
सद्धात्तादार्म्यतोऽधिकात् ॥१०१॥ 

कायहेतुसदोत्था सा 
त्रिधोक्ता शासने गरोः । 

साक्षात्परम्परायोगा- 
तुल्येति त्रिधा पुनः ॥ १०२॥ 



। $ 
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इह खल गुरोः शसने अस्मदशेने सा एवंविधा 
शक्तिजन्या जनिका सहजा चेति मुख्यया वृत्या 
तनिविधा उक्ता यतोऽत्र अस्या रोकिकात् योना- 

दरौकिकात् ज्ञानीयाच सम्बन्धादपिकं तादा- 

त्म्यम् । अन्यत्र हि ज्ञानीय एव सङ्ग इति तत्र 
तथा न तादास्म्यभिति । एवच अस्याः शक्तेः 

साक्षात् पारम्पर्यण वा द्वैप षह्िधसम् । तदुक्तं 

(कायदेत॒सदोत्थतात्रधं साक्षादथान्यथा ।' 

इति । पारम्प्यैयोगो यथा कायाया अपि कार्थ 
हेतोरपि हेतुः सहोस्थाया अपि काया चेति । 
अत एव अत्र आसां तत्त॒स्यतमुक्तम् । नयु 

'खपत्री भगिनी माता दुहिता वा शुभास्खी। 

इसयाद्क््या खपद्यपि अत्र कस्मात् न परिग- 
णिता यत् तत्रापि अस्ति ठोकिकालोकिकतया 
दयात्मसङ्गः । तत् कथमिह अस्याः षद्धिधत्वमेव 
उक्तम्। सदयं, किन्तु अत्र खोकिकवत् रिरंसया 
न प्रवृत्तिः, अपितु वक्ष्यमाणा अनव- 
च्छिश्नपरसंविर्खरूपावेशसमुत्कतयेस्येवपरमेत- 
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दुक्तम् । सखपद्यां हि रिरंसासम्भावनाया अपि 
अवकाशः स्यात् । यदुक्त 

"दूतीं कुयात्त॒ कायाथ न पुनः काममोहितः । 

इति, 

(सत्यथ रमयेत्कान्तां न रौरथेन कदाचन ॥' 

इति, 

(शिव शक््यात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम् । 
न कुयोन्मानवीं बुद्धि रागमोहादिसंयुताम् ॥ 
जञानमावनया सवं कतंव्यं साधकोत्तमैः 

इति च । अत्रेव शाखरान्तरषिरोधोऽपि परिहतः। 
तत्रापि हि रिरंसापरिहारेण कायार्थितया एव- 
माश्नातम् । यस्स्म्रतिः 

'घृतेनाभ्यञ्य गात्राणि तेनापि घनेन वा| 
प्रखान्पुखं परिहरन् गात्रेगा त्राण्यपंस्प्रशन् ॥ 
ले तदवशेपे च सन्तानाथं न कामतः । 
नियुक्तो गुरुभिगेषच्ेद्धातुभोया यवीयसः ।॥ 

इति । एवंच अत्र नि(व॑कस्पवृत्तीनां महात्मनां 
ज्ञानिनामेव अधिकारो येषां खद्ृत्तिप्रतिक्षेपेण 

49 



„4 । श्रीतत्रारके 

संविददेते एव किमेकाभ्रीभूतं चेतो नवेति 
प्रत्यवेक्तामात्रे एव अनुसन्धानम् । यदभिग्रा- 
येणेव 

(न चयो भोगतः प्रोक्ता ख्याता कामसुरुपिणी । 
खचित्तप्रत्यवेक्षातः सिरं किंवा चल मनः॥' 

इत्यादि उक्तम् ॥ १०२ ॥ 
नच एतद स्दुपन्ञमेवेयाह 

श्रीसवोचारहदये 
तदेतदुपसंहृतम् । 

षडताः राक्तयः प्रोक्ता 
भुक्तेसुक्तिफट प्रदाः ॥१०३॥ 

'वेगवत्यथ संहारी त्रेटलोक्यक्षोभणी तथा । 
थे सि र, ॥ 

अधेवीरासना चव वक्रकोखा तु पश्चमी ॥ 

इत्यादि तु अवान्तरभेद प्रायं प्रयेकं सम्भवदपि 
आनन्दयादिह न परिगणितम् ॥ १०३ ॥ 

ननु एतदास्ताम्, "वाद्यस्थया शक्तया साक 
समचयेत्' इत्येव कस्मादुक्तमिलयादांक्य आह 

दाभ्या तु सुष्टिसंहारो 
तस्मान्मेरकसुत्तमम् । 
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दाभ्यां शक्तिशक्तिमश्यां हेतुभूताभ्यां हि 
सङ्खवेलायां परस्परोन्मुख्येन मुख्येन खखरू- 
पविश्नान्त्या खष्टिसंहारो । तस्मादुभयमयी स्थि- 
तिस्तदुछछासस्तु तुयारो इति एवं तत्खरसत 
एव यदुदेति, तत इदं मेखकमुत्तमं परपदापत्ति- 
दायितात् तादास्म्यकरमियथंः ॥ 

कथं च एतत् कायमिदयाह 

तामाह मिथोऽभ्यच्यं 
तपयित्वा परस्परम् ॥ १०४॥ 

अन्तऱ्कमेणेव 
सुख्यचक्रस्य पूजनम् । 

अभ्यर्च्येति अथात् शक्तिशक्तिमत्पदे । पु- 
जनमिति अर्थात् कायम् ॥ | 

ननु कोऽसावान्तरः कमः, किंच तत् भुर 
चक्र मिलयाराज््य आह 

यद्वानन्दसन्दोहि 
संविदो हयन्तरद्ककम् ॥१०५॥ 



७६ श्रीतघ्रालोके 

 तसप्रधानं भवेचक्र- 
मनुचक्रमतोऽपरम् । | 

अतोऽपरमिति तथा न आनन्दसन्दोहीलयथंः॥ 

चक्रशाब्दस्य च प्रवृत्तो कं निभमित्तमिदया- 
शङ्ख्य आह 

विकासात्तप्तितः पाशो- 
त्कतनात्कृतिशक्तितः ॥१०६॥ 

चक्रं कसेश्चकेः कृलया 
करोतेश्च किरोदितम् । 

कसी विकासे, चक त॒पो, कती च्छेदने, 
इकरज् करणे,-इति धातुचतुष्टयाथान्वयादच्र 
चक्रशब्दः । तेन विकसति, चकति, कृन्तति, 
करोतीति चक्रम् ॥ 

गर्नु 
'आनन्दजननं पूजायोग्यं हृदयहारि यत् ।' 

इद्यादिनीया प्रूजोपयोगिनो द्रव्यजातस्य आ- 
नन्दसन्दोहितं लक्षणं सर्वत्र उक्तम् । इह 
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पुनसुंख्यचक्रादेः प्रूञ्यस्येव कथं तदुच्यते इ्या- 
दाङ््य आह् 

€ + ध 

यागश्च तपण बाद्य 

विकासस्तच्च कीयते ॥ १०७॥ 
बहिरपि यागो नाम तपणमुच्यते । तच्च 

चितो नैराकाह्योतपादात् विकासः समुच्छल- 
दरुपत्वमिलयथः ॥ १०७ ॥ 

ननु बहिस्तपेणमेव कुतः स्याद्यतोऽपि चितो 
विकासः समुदियादिव्याशङ््य आह 

चक्रानुचक्रान्तरगा- 
च्छाक्तिमत्परिकरिपतात् । 

प्राणगादप्यथानन्द्- 
स्यन्दिनोऽभ्यवहारतः ॥१०८॥ 

गन्धधूपसखगादेश्च 
बाह्यादुच्छरनं चितः 

तेन शक्तिमत्परिकल्पितात् 
तिन निभेरमात्मानं बहिशथक्रानुचक्रगम् । 
विशृद्धिरूध्वोधरयोरन्तः प्रीत्या च तपेयेव् ॥ 



। भीतग्रह्छोके 

इष्यादिनीलया चक्रानुचक्रान्तरगात्पनायातमनः 
श्यल्योद्धबो भवेद्वायुर्मेद सयोस्थापनं भवेत् । 
वायुमेदस्मायोगात् 1 । | 

हृत्यादिदृशा प्राणगात् तस्पररणास्मनो गन्धभूप- 
खलगादेबाद्यात् च आनन्दस्यन्दिनोऽभ्यवहारात् 
चित उच्छलनं विकासः स्यादिव्यथैः ॥ 

एवं मुख्यचक्रेकास्म्यमाप्ुमसु चक्रेषु तपण 
कायेमिलयाह 

इत्थं स्वोचितवस्ववंरो- 
रनुचक्रेषु तपणम् ॥ १०९ ॥ 

कुवीयातामिहान्योन्यं 
3, 

सुख्यचकेकताकृते । 
खोचितं वस्तु रूपाययन्यतमम्, अनुचकरे- 

ष्विति चक्षुरादीन्द्ियरूपेषु; अथच खोचितं 
वस्तु आलिङ्गनपरिचुम्बनादि । तदुक्तं 

“किं पूज्यं पूजकः कोऽसाबाहयानं कीदशं भवेत् । ̀ 
किं पृष्पं धूपचरुकं को मभ्रो जप एव च ॥ 
किं इण्ड भवति अपिः काष्ठं सि चाज्पमेब वा 3 
कः समाधिः महेश्रान इति ब्रूहि भिसो ॥' 
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इति उपक्रभ्य 
“ोषितश्ेव षूज्यन्ते पुरषशैव पूजकः । 
जाहनं तु तयोः प्रीतिः पुष्यं च करजक्षतम् ॥ 
धूपमालिङ्कन प्रोक्तं चरु तनुकृतं भवेत् । 
मनर प्रियाया वाग्जारु जपश्ाप्यधरामृतम् ॥ 
भगं ईण्डं सुवं िङ्गममिश्वैव मगाङ्रः । 
आज्यं च भजते बीजमिः्युक्तं भैरवागमे ॥ 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धश्च पश्चपः । 
उरकषेषानन्दकारे त॒ पञ्चधा वस्तुसन्ततिः ॥ 
स समाधिः महेशानि ज्ञात्वा रिवमवा्रुयात् 

इति ॥ 
ननु अनुचक्रतपेणात् कथं मुख्यचक्रेकात्म्ं 

स्यादियाशङ्ां गभीङ्कय आगममेव अत्र सं- 
वादयति 

उक्तं च त्रिशिरस्तच्् 
विमटखासनगोचरः ॥ ११० ॥ 

अक्षरस्य मध्ये तु 
रद्रस्थानं समाविशेत् । 

इह अनुचक्रारमनां निखिलानां चक्राणां मध्ये 
त्सश्चोभे यथोचितमथंजातमाहरन्नपि विमलं 
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तदासङ्गाभावात् बेवदयकरंकोन्मुक्तं यदासन- 
मवस्थानं तन्निष्ठः सन् खसखरूपविश्नान्टा तरक्षो- 
भोपसहारात् रुद्रस्थानं समाविशत् मुख्यचक्रा- 
त्मकपरप्रमातदरावेराभाग्भवेदियथः ॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 

निजनिजमोगाभोग- 
प्रविकासिनिजस्वरूपपरिमर्शो ॥१११॥ 

कमरोऽनचक्रदेव्यः 
संविच्चक्रं हि मध्यमं यान्ति । 

यत् निजनिजेन रूपायन्यतमालोचनात्मना 
भोगाभोगेन वदिरुच्छटदुपतया प्रविकासन- 
दीखस्य निजस्य प्रमातरूपस्य खरूपस्य प- 
रमि खात्मचमत्कारोष्टासे सति यथायथं 
ह गादयनुचक्रदेव्यो मध्यमं सर्वसंविद्धिश्नान्ति- 
स्थानतया मुख्य परमानन्दमयप्रमातसतच्वं 
सं विचक्र यान्ति तत्रैव विश्रान्तिमासादय- 
न्तीयथः ॥ 

ननु एवं तत्तद थय्महणकारे सर्वेषाम विरेषे- 
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णेव मुख्यचक्रकारम्यं सेत्स्यतीति फिमेतद्षदे- 
दोनेदयारङ्खय आह 

स्वस्थतनोरपरस्य त॒ 
ता देहाधिष्ठितं विहाय यतः ॥११२॥ 

असत इति तदर्हथु 
नां पूर्णां नापि चोच्छरुति । 
तदितरस्य पुनः खस्थतनोरेवंपरामशश्र 

न्यतया तरस्थप्रायता दगायनुचक्रदेव्यो यतो 
देहाधिष्ठितं विहाय आसते तत्र उदासीनत्व- 
माटम्बन्ते, ततस्तत्र देहे एव अहंयुखहीताभि- 
मानो नो पणेः सवाकाङ्कासंक्षयादुपरतेन्द्रिय- 
वृत्तिः, नापिच उच्छति साकाङ्कतवेऽपि दमा- 
दीन्द्रियच््योदासीन्यात् बहिसन्मुखो न भवेदु- 
भयभ्रष्ट एव असाविल्यथः ॥ 

ननु एवमनु चक्रदेवीनां मुरुयचकषिश्रान्द्य 
अनयोः किं स्यादियाशङ्ख्य आह 

अनुचक्रदेवतात्मक- 
मरीचिपरिपूरणाधिगतवीयम्॥११३॥ 
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तच्छक्तिराक्तिमदयुग- 
मन्योन्यसमुन्मुखं भवति । 
हगादिदेवीरूपाभिमरीचिभिः 

` धेन येनाक्षमार्भेण यो योऽथः प्रतिभासते । 
खावष्टम्भवलाच्योभी तद्वतस्तन्मयो भवेत् ॥' 

इत्यादिनीदया यत् परिपूरणं, तेन रुग्धनिजा- 
वष्टम्भं सत् तदेवमुक्तरूपं राक्तिराक्तेमयगल- 
मन्योन्यसमुखं भवति सङ्दमासादयेदिलयथः॥ 

ननु एवमपि अस्य किं स्यादिव्याशङ्खय आह 

दगटमूष्वेधाम- 
प्रवेशसंस्पजातसल्घोभम् ॥११९॥ 

्ुभ्रायनुचक्राण्यपि 
तानि तदा तन्मयानि न प्रथक्तु । 

संघद्रवेखायां हि उर्ष्वधामनि परानन्दमये 
योगिनीवक्रात्मनि मुख्यचक्रे समावेरातारत 
म्यात् जातः सम्यक् देहादयभिमानन्यग्भावेन 
क्षोभः प्रूणतालक्षणः खारमचमस्कारातिशयो 
यस्य, एवंविधं तत् रक्तिरक्तिमशक्षणं युगल- 
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मनुचक्राण्यपि क्षुश्चाति तदेकमयतयेव परा 
म्ररोदिवय्थः ॥ 

ननु देहाद्यभिमानस्यग्भावेन तत्र समावि- 
टस्य क इव अनुचक्राथः इत्याराज्य उक्तं 
तानि तदा तन्मयानि न प्रथक् तु इति) अ 
थच अत्र परस्पराहननाणिद्ननपरिचुम्बनादिख 
क्षणः क्षोभः ॥ 

एवमन्र परस्या एव संविदः समुदयः स्या- 
दिदयाराज्न्य आह 

इत्थं यामरमेत- 
दटितमिदासंकथं यदेव स्यात् ॥११९५॥ 

कमतारतम्ययोगा- 
त्सेव हि संविहिसगसङ्कट्रः । 

तड्वधामानुत्तर- 
पुभयात्मकजगदुदारसानन्दम्॥११६॥ 

नो शान्तं नाप्युदितं 
रान्तोदितसूतिकारणं परं कोटम् । 
विसगेसंषटह इति सह्ट्रूपो विस्तगे 
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इत्यः । उभयार्मकेति शिवरशक्तिसामरस्वयम- 

यजगदानन्दरूपमिल्थः। शान्तमिति विश्वो. 

सीरम् । उदितमिति विश्वमयम् । परं कोलमि- 

ति शान्तोदितादिशब्दग्यपदेदयसवायो गाद तीव 

रहस्यरूपमिदयथः । अथच क्षेपस्य असम्पत्तेने 

शान्तं खखरूपविश्रान्या च न उदितं, किन्तु 

एतदवस्थाद्रयदेतुभूतमनवच्छिन्नसं विन्मात्रस- 

तच्वमिदथः ॥ 

एतदावेशे च अवदयमवधातम्यमियाह 

अनवच्छिन्नपदेप्सु- 
स्तां संविदमासमसाससदा कुयात् ११७ 

अनवच्छिन्न परमा- 
थैतो हि रूपं चितो देव्याः । 

कर्थच अत्र आवेशः सिच्धदियाशङ्य आह 

हैरक्ताटकप्राय- 
प्ररमोदयभावविखयपरिकथया ११८ 

अनवच्छिन्नं धाम 
प्रविदरोदेसभिकं सुभगः । 
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 इरराटकश्राययोः खानुभवमात्रेकङपल्वात् 
तथा व्यपदेष्टमराक्ययोः प्रशमोदययोः साग्तो 
दितयोः रूपयोर्यो भावविरख्यादुस्पच्यनुर्षसी, 
तत्र 
+भावे त्यक्ते निरुद्धा चिमव भावान्तरं बजेत् । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यतिभावना॥' (वि०मै० ६१) 

इति भ्या परितः समन्तादामदोनेन वेसर्मिः- 
कमनवच्छिन्नं धाम सुभगः प्रविरोत् ष्रणैपरसं 
विदात्मसं वित्साश्षात्कारोऽस्य सिच्छेदिद्यथः ॥ 

ननु भवतु एवं, शान्तोदितयोस्तु रूपयोर- 
दय एव कथं भवेत्; किं राक्तिगतत्वेनेव, किमुत 
दाक्तिमद्रततेनेवेयाशङ्य आह 

दान्तोदितात्मकं हय 
मथ युगपदुदेति शक्तिशक्तिमतोः११९ 
अथराब्दः प्रतिवचने ॥ ११९ ॥ 
इयान्पुनरत्र विशेष इद्याह 

रूपमुदितं परस्पर- 
धामगतं शान्तमात्मगतमेव । 
उदितं हि रूपं राक्तिराक्तिमतोरण्योन्द्मो- 
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न्मुख्यानतिषृत्तेः खखमुख्यचक्राख्यधामेक्यको- 
डीकरणेन परिस्फुरेत् । शान्तं पुनरात्मगतमेव, 
तथासे हि खारमन्येव परं विश्रान्तिरुदियात् ॥ 

ननु एवं शक्तिशक्तिमतोरुक्तमेकात्म्यं किं न 
हीयेतेल्यारशङ्य आह 

उभयमपि वस्तुतः किंर 
यामरमिति तथोदितं शान्तम्॥१२०॥ 

वस्तुतो हि अपरियक्तेकारम्यमपि इदं 
शक्तिराक्तिमष्टक्षणमुभयं रान्ततायामात्मनि 
विश्नाम्येत्, नतु परस्परस्य भेदाभिसन्धानेनेति। 
तथा आत्मगतत्वेन रान्तं रूपमुदितमुक्त- 
मिथः ॥ १२० ॥ 

एवमपि अनयोरय षिदोष इलाह 

दाक्तिस्तददुचितां 
सृष्ठिं पुष्णाति नो तदान् । 

दान्तोदिताव्मकोभय- 
रूपपरामशयसाम्ययोगेऽपि ॥ १२१॥ 
. शान्तोदितात्मनो रूपद्वयस्य य एवं परा- 
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मशः, तत्र साम्ययोगेऽपि राक्तिरेव पुनस्तद्रदुः 
चितां शक्तिमदानुय॒ण्येन उद्टसितां खष्टि पु- 
ष्णाति गर्भं जनयेत्, न शक्तिमानिति ततोऽस्या 
विशेष इत्यथः ॥ १२१ ॥ 

ततश्च गर्भधारणादेव अस्याः सर्वत्र शाख 
प्रविकखरमध्यधामखमुक्तमिलयाह 

प्रविकस्वरमध्यपदा 
राक्ति; शाखे ततः कथिता । 
यद्भिप्रायेणेव 

^तिषठेत्संवत्सरं प्ण साधको नियतव्रतः ! 
सिद्धिभेवति या तख सा दिनैकेन योषिताम् ॥' 

इलयादि अन्यत्र उक्तम् ॥ 
अतश्च इयमेव ज्ञानसङ्मणे योग्येलयाह 

तस्यामेव कुखार्थ 
सम्यक् संचारयेटुरुस्तन ॥ १२२॥ 

तद्भारेण च कथित- 
कमेण संचारयेत नषु । 
तेनेति प्रविकसखरमभ्यत्वेन दहेतुनेयथंः । 
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हर्र्मिति सशकिसुखेने । यभा हि अध्यपह+ 
गविक्ासो नास्तीयारायः । थदभिभ्रायेणेवै 

` शीशे भिक्षिपेसखा्ञः स्रीधुखाद्राहयेखिये ॥' 

इति, 
 (्यीयुखाच मवेस्सिद्धिः सुसिद्धे तासु तत्पदम् । 

इति च उक्तम् ॥ 
एतच्च गुरुभिरपि उक्तमिलयाह 

सखकश्षरीराधिकसद्धा- 
वभावितामिति ततः प्राह ॥ १२३॥ 

श्रीमत्कदह्धटनाथः 
प्राक्तसमस्ताथरन्धये वाक्यम् । 
श्रीकष्छटनाथो हि समनन्तरमेव शाक्तं 

शक्तिलक्षणास्भति समस्तमथ संयहीतुं खश- 
रीरादपि खारसिकमध्यधामप्रविकस्वरतया अ- 
पिकेन, अत एव सता भावेन भावितां संस्छृतां 
शाति गुरूः कयादि ति वाक्यं प्राहेति वाक्यार्थः ॥ 

एवमेतत् प्रसद्वादभिधाय प्रकृतमेग्र आह 

तन्सुख्यचक्रसुक्त 
महैशिना योगिनीवक्रम् ॥ १२४ ॥ 
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तत्रेष सम्प्रदाय- 
स्तस्मात्संप्राप्यते ज्ञानम् । 
तत् उक्तेन प्रकारेण भगवता महेश्वरेण 

पिचुवक्राद्यपरपयोयं योगिनीवक्रमेव मुख्यचक्र- 
मुक्तम् । तत्रेव एष उक्तो वक्ष्यमाणो वा सम्प. 
दायोऽनष्ठेयो यतस्तस्मात् ज्ञानं संप्राप्यते परसं- 
वित्समवेशोऽस्य जायते इत्यथः ॥ 

ननु अतः कीदक् ज्ञानमाप्यते इट्युच्यता- 
मिदयाशङ््य आह 
तदिदमटेख्यं भणितं 

वक्राहक्रस्थसुक्तयुक्तया च ॥ १२९५॥ 
वक्रं प्रधानचक्र 
सखा संविद्टिख्यतां च कथम् । 
अटेख्यमिति विकल्पयितुमराक्यमिलयथः॥ 

नन॒ एतत् वक्राद्रक्रस्थं, तत् कथमटेख्य- 
मित्युक्तमिव्याशङ्य आह उक्तेदादि । वक्र च 

(वर्गः हि नाम तन्युख्यं चक्रयुक्तं महेशिना । 
योभिनीवक्क प त 1 # 

१३ 
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इत्यादय॒क्तयुक्तया प्रधानचक्रमुच्यते इति तदु- 
भयसंघटे जायमाना खा अनुभूतिमात्रखखभावा 
संवित् कथं लिख्यतामिति ॥ 

कथमेतदुक्तमिलाशङ्खय आह 

अथ सृष्े हितयेऽस्मिन् 
रान्तोदितधान्नि येऽनुसंदधते॥१२६॥ 

प्राच्यां विस्गसत्ता- 
मनवच्छिदि ते पदे रूढाः । 
अथदशब्दः प्रतिवचने । तेन रान्तोदितसेन 

दविभरकारे अस्मिन् समनन्तरोक्तसतचे 

'खातग्यायुक्तमात्मान "`" |' (१।५।१६) 

इत्यादिदष्या खष्टे खसमुद्ासिते धाचि ये 
प्राच्यां 
4." ""“" """* “"श्ान्तोदितघ्रतिकारणं परं कोरम् ।' (११६) 

इव्यायुक्तया एतदवस्थाद्रयोदयहेतुभूतां तत्सं- 
घटमयीं विसगेसत्तामनुसन्दधते तर्स्फारसारः- 
मेवेदं सर्वमिलयासरशन्ति, ते अनवच्छिन्न पदे 
रूढाः पर्णे पद् विश्रान्ता इयथः ॥ 
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एवमेतत् मुमुक्षुविषयमभिधाय, बुभुश्चुवि- 
षयमपि आह 
ये सिद्धिमाप्तकामा- 

स्तेऽभ्युदितं रूपमाहरेथुरथो ॥ १२९७ 
तेनेव पूजयेयुः 
संविन्नैकव्यश्युदतमवपुषा । 
ये पिण्डस्थेयादिरूपां सिद्धिमाप्तकामाः, ते 

तदभ्युदितं रूपं कुण्डगोटकादिशब्दभ्यपदेद्य- 
माहरेयुः । अथ तेनेव अभ्युदितेन रूपेण 

आनन्दो ब्रह्मणो सूपं 4411 | 

इति श्रुतेरानन्दमयतया संविन्नेकलव्यात् 
(तसादयत्संविदो नातिदूरे तच्छुदमाहरेत् ॥ 

इति नीलया शुद्धतमवपुषा प्रूजयेयुर्दवी चक्र 
तपेयेयुरिसयथः ॥ 

कथंच अत्र आहरणादि स्यादिलयाश्च ज्य आह् 
तदपिच मिथो हि वक्रा 
तप्रधानतो वक्रगं यतो भणितम्॥१२८॥ 

अजरमरद्दमन- 

प्रवणं कुरसंज्ञितं परमम् । 
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तद्पिच अभ्युदितं रूपं यतः 

'खदेहावयितं द्रन्यं रसायनवरं शुभम् ।' 

इत्यादिदृशचा देहे एव अवस्थानात् कुरुसंत्नि. 
तमत एव परमम्, अत एव 

(शिवः प्रशसखते नियं पूजाख्यं त्रिदशार्चतम् । 
येन प्रा्षितमात्रेणामरो भवति मानवः ॥ 
अथवा मिशितं देवि यङ्क यः सततं नरः। 
बीपटितनिथक्तो योगिनीनां परियो भवेत् ॥ 

इदयादिनयेन अजरामरपददानप्रवणं परधानतो 
वक्रात् यो गिनीवक्रात् मिथः परस्परस्य वक्रगं 
भणितं सर्वशाचरेषु उक्त मिलयथः । एतद्धि यो. 
गिनीवक्रात् स्वकरे; ततः राक्तिवक्रे, ततः 
खवक्रे, ततोऽपि अघेपान्नादौ निकषिपेदिति 
गुरवः । यदागमोऽपि 

धविद्राव्य गोखकं तत्र ण्डं च तनुमध्यमे । 
तत्खं गृह्य महाद्रव्यं युखेन तनुमध्यमे ॥ 
तद्क्रगे ततः कृत्वा पुनः कृत्वा खवक्रगमू । 
पात्रं प्रपूरयेत्तेन महा्यम्बुविमिभितम् ॥ 
तेनाधपत्रं इवत सर्वसिद्िष्टप्रदम् 

इति, 
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(वक्रादश्प्रयोगेण समाहूय महारसम् । 
तेन सन्तपेयेचक्रं देवतावीरसंयुतम् ॥॥ 

इतिः 
'ततो दतीं क्षोमयितरा यखेच्छा संप्रवर्तते । 
तदुर्थं द्रव्यनिचयं प्राशयेच परस्परम् ॥ 

इतिः 
(उमयोत्थेन वीर्येण मनव्रविद्या यजेत्तथा ॥' 

इति ॥ 
एवमेतत् ज्ञानिषिषयमभिधाय, कर्मिविषय- 

मपि आह 

येऽप्यप्राप्तविबोधा- 
 स्तेऽभ्युदितो्फुट्यागसंरूढाः ॥१२९॥ 
तत्परिकल्पितचक्र- 

स्थदेवत।; प्राप्नुवन्ति विज्ञानम् । 
अप्राप्तविबोधा इति अप्ररूढनज्ञानाश्चया- 

मागैनिष्ठा इयथः ॥ 
तन्नेव चक्रस्थानां देवतानां परिकल्पनां 

दरोयति 
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ते तत्र शक्तिचक्र 
तेनेवानन्दरसमयेन बहिः ॥ १३० ॥ 

दिक्षु चतस्पु प्रोक्त 
क्रमेण गणनाथतः प्रभृति सर्व॑म् । 

संपूञ्य मध्यमपदे 
कुटेशशयुग्मं व्वरात्रये देवीः ॥ १३१॥ 

बाह्ये भ्रयरमथ किरु 
चतुष्कमिति ररिमचक्रमकारम् । 

अषएटकमष्टाए्टकमथ 
विविधं सपूजयेत्करमेण सनिः ॥१३२॥ 
दाक्तिचकरे इति रक्तः संबन्धिनि योगिनी. 

व्ाट्मनि मुख्य चक्रे इत्यथः । तेनैवेति अभ्यु- 
दितेन रूपेण । पक्तेति निलाचाभिधानावसरे । 
अकोरमिति द्वादरारम् ॥ १३२ ॥ 

न केवलमेतत् शक्तिचकरे एव पूज्यं, याव- 
त्खसिन्नपीयाह 
निजदेहगते धामनि 
तथेव पूज्यं समभ्यस्येत् । 
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ननु सङ्डाभ्युदितोभयास्मकं विसगैमनु- 
सन्दधतामनवच्छिदि पदे प्ररोहो विज्ञानप्रा- 
सिश्च भवेदिप्युक्तं, रशान्तात्मनि विसगें पुनः 
प्ररूढानां का गतिर्दयाराङ्खय आह 

यत्तच्छान्तं रूपे 
तेनाभ्यस्तन हृदयसंविच्या ॥ १३३॥ 

दान्तं शिवपदमेति हि 
गटिततरद्गाणवप्रख्यम् । 
एतीति अभ्यस्तशान्तरूपः । शान्ततमेषं 

स्फुटीकृतं गणिततरङ्गाणवप्रख्यमिति ॥ 

ननु एवं च अस्य किं स्यादि वयाश्चङ्खय आह 

तच्छन्तवदाप्यास्- 

चक्रस्थो देवतागणः सर्वैः ॥ १२३९ ॥ 
तिष्ठव्युपरतव्रत्तिः 
दान्यारम्बो निरानन्दः । 
उपरतवृत्तिरिति सर्वभावसंक्चयात्, अत एव 

उक्तं शून्यारम्बीति, अत एव 
(०००००००००००. निराङम्बः परः रिवः ॥ | 
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इति दशा रिवपदविश्रान्या निरानन्दः ॥ 
न केवर मध्यचक्रस्थ एव देवतागण पव. 

मास्ते, यावदनुचक्रस्थोऽपीदयाह 

योऽप्यनुचक्ररगादि- 
सखरूपभाक् सोऽपि यत्तदायत्तः॥१२९५॥ 

तेनानन्दे म्- 
स्तिष्ठलयानन्दसाकाह्भः । 
अनुचक्रह गादिखरूपभागिति अथोत् देव- 

तागणः। तदायत्त इति मुख्यचक्रस्थदेवतागण- 
वदाः । तेनेति तदायत्तस्वेन ॥ 

ननु एवमनुचक्रदेवतागणोऽपि निरानन्दे 
एव पदे विश्नान्तोऽस्तु, किमस्य आनन्दसाकाङ्क- 
त्वेनेदयाशङ्खय आह 

वर्तव्लरूपसज् 

दमन्तरेणेष करणररिमगणः ॥१३६॥ 
आस्ते हि निःसखरूपः 
सखरूपटखाभाय चोन्सुखितः । 
पष हमादयात्मा करणदेवतागणो हि परे खा- 
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नन्दनिभैरतया सर्वोक्कृष्टे तसिन् समनन्तरो. 
्तसतचे प्रमात्रात्मनि संविदरपे विश्रान्ति विना 
निःखरूपो निजनिजाथाहरणादावक्षमः खरूपं 
ल्धुमुन्मुखितश्च आस्ते आनन्दसाकाङ्षो भवे. 
दिलय्थः ॥ 

एवंविधश्च अयं करणरदिमगणः किं कुया. 
दिलयाशड्य आह 

रणरणकरसाचिजरस- 
भरितवहिभाव चर्वेणवदरोन ॥ १३७ ॥ 

विश्रान्तिधाम किञ्चि- 
 हब्ध्वा सख्ाटमन्यथापयते । 

एष करणरदिमगणो हि अभिराषाभमिष्व- 
दरात् निजरसभरितानां खसंविन्मयतयेव बहि- 
रवभासितानां भावानां यत् चवेणं रक्तिस्तदशेन 
खावमशेरूपं किञित् विश्रान्तिधाम छुढ््वा 
अनन्तरमथोत् चविंतमेव भावजातं खात्मनि 
अपेयते 

“निजनिजमोगामोगप्रविकासिनिजखशूप परिमर । ४ 
क्रमशोऽ्लुचक्रदेष्यः संबिचक्रं हि मध्यमं यान्ति ॥(११२) 

१३ 
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इत्यादिदशा प्रमात्रार्मनि मुख्ये संविच्च 
विश्रान्ति भजते इदयथंः ॥ 
ननु एवं तद्विश्रान्या अस्य किं स्यादिलया- 
राङ्खय आहु 

तन्निजविषयापणतः 
पूणेसमुच्छछितसविदासारः ॥१३८॥ 

अनुचक्रदेवतागण- 
परिपूरणजातवीयविक्षोभः 

चक्रेश्वरोऽपि पूर्वो 
युक्तितः प्रोच्छटेद्रभसात् ॥१३९॥ 
चक्राणां हि विश्नान्तिधामखा दीश्वरः प्रमा- 

तापि निजनिजबिषयपणवरादनुचकदवताग- 
णेन यत् परिपूरणं, तेन जातवीयविक्षोभो 
उयक्तनिजावष्टम्भः, अत एव प्रणेसमुच्छणि 
तसंविदासारः पूर्वम् | 
(अनुचक्रदेवतात्मकमरीचिपरिषूरणाधिगतवीयेम्।  .. 
तच्छक्तिशक्तिमधुगमन्योन्यसयुन्युखं भवति ।* (११२) 

इव्याश्॒क्तयुक्तितो रभसात् प्रोच्छरेत् सहसे 
बहिरुन्मुखः स्यादिलयथः ॥ १३९ ॥ 
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प्रकृतमेव उपसंहरति 

त्रिविधो विसमं इत्थं 
प्रोदितस्तथा शान्तः । 

 चरिषु प्रकारेषु विसगेदब्दस्य प्रवृत्तो निमितं 
दशयति 

विखजति यतो विचित्रः 
सर्गो विगतश्च यत्र सगे इति ॥१४७०॥ 

यत इति हेतो ॥ १४० ॥ 
नच पएतदस्मदुपज्ञमेवेव्याह 

श्रीतच्वरक्षणे श्री- 

गमे त्रिरिरोमते च तत्परोक्तम् । 
तत्र 

(त्सरक्षाविधानेऽतो विसमगेत्रैधभुच्यते ॥ 

इत्यादिना तच्वरक्षाविधानस्य पाक्संवादितः 
त्वात् तद्भन्थमनुक्तव, श्रीगमदाख्रं संवादयति 

कुण्डं शाक्तिः रिवो शिङ्गं 

 मेटकं परमं पद्म् ॥ १४१ ॥ 
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हाभ्यां सृष्टिः संहतिस्त- 
हिसगेशचिविधो गमे । 

कुण्डं भगवच्छक्तिरुदितं रूपम्, शिवः 
तान्त, मेखकं सङः । तत्रोदितत्वादेव शक्तया 
सृष्टेः, शान्तत्वादेव शिवेन संहारस्य, परमं पद्- 
मिद्युक्तया सह्टधेन सवांवच्छेद विरहादनाख्यस्य 
च उद्य इत्ययं गमा त्रिविधो विसगेः ॥ 

एवं गमशाचरं संबादयित्वा श्रीतरिरिरोभेर- 
वमपि संवादयति 

सखोतोदयस्य निष्ठान्त. 
मूष्वाधश्चक्रवोधनम्॥ १४२॥ 

विश्रामं च समावे् 
सुषीणां मरुतां तथा । 

गतभेदं च यन््राणां 
सन्धीनां ममणामपि ॥ १४२५ 

हासप्ततिपदे देहे 
सहस्रारे च निदश्चः । 
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गल्यागल्न्तरा वित्ती 
सङ्कदरयति यच्छिवः ॥ १४४ ॥ 

तस्मरयलात्सदा तिष्ठे 
स्सङ्कट्रे भेरवे पदे । 

उभयोस्तन्निराकार- 
भावसंप्रा्तिरक्षणम् ॥१४९५॥ 

मात्राविभागरदहितं 
सरफुटाथ प्रकाशकम् । 

इह नित्यमृष्वोधोवतिनां चक्राणां सुषीणं 
यच्राणां सन्धीनां ममेणां मरुतां च गतभेद 
मत एव दक्षवामवाहातसमनः स्रोतोद्वयस्य नि 
छ्टान्तं मध्यधामविश्राग्तिपयेन्तं बोधनं विश्राम 
समावेरां च विधाय, द्वास्तप्ततिपदे सहस्रारे देः 

दरासप्तिसहस्चाणि नाडीनां नाभिचक्रके ।' 

इत्याद्यक्त्या तावन्नाडिसम्मभिन्ने नामिदेरो प्राणा 
पानन्नोटनेन अन्तरा ग्हीतरिवावेशः शान्त) 
दितास्मिके वित्ती यत् सङ्दयति तदुभयमेख 
नादिखरूपे पोन्सुखो भवेत्, ततः प्ूणसंविद्र 
सङके पदे सेका भ्रथलतस्तिषटेत् तन्नेव साव 
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धानो भवेदिवयथंः । यतस्तदुभयोः शान्तोदित- 
छक्षणयो रूपयोः प्रतिनियतपद् सकटाकारा 
यवच्छेदशून्यत्वात् निराकारस्वापत्तिसतल्वमत 
एव निरंशत्वात् मात्राविभागरहितमत एव सु 
स्फुटस्य खानुभवमात्रेकरूपस्य अथस्य परकादा- 
कमभिव्यञ्जकृमिदयथः ॥ 

अत्रैव च दाद्वं कार्यमियाह ` 

अभ्यस्येद्धावसं वित्ति 
सवेभावनिवतनात् ॥ १५६ ॥ 

सूयसोमो त॒ संरुध्य 
खयविक्षेपमागंतः । 

सर्वभ्यश्चक्रादिभ्यो भावेभ्यो निवदये दक्ष- 
वाममा्गाभ्यां पाणापानो निरुध्य मध्यधाश्रि 
सवेभावानुस्यूतां तत्संघहमयीं प्रमातररूपां सं- 
वित्तिमभ्यस्येत् तदामशपर एव स्यादिलथः। 
वित्तीरिति पटे तु शान्तोदितास्मिका एवेति 
 ठयाख्येयम् ॥ 

तदेवमत्र त्रिविधेऽपि विस्गे समवेदाभाजां 
थः कश्चन खारत्तिकः परामशः परिस्फुरति 
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तदेव परं मब्रवीयेमिदयाह 

एवं त्रिविधविमद्ा 
वेरसमापत्तिधान्नि य उदेति ॥१४७॥ 

संवित्परिमशत्मा 
ध्वनिस्तदेवेह मच्रवी् स्यात् । 

तत्रेवोदिततादश- 
 फरटाभसमुल्सुकः खकं मन्रम् १४८ 
अनुसन्धाय सदा चे- 

दास्ते मन्रोदयं स वे वेत्ति । 
यः कश्चिदेवं विसगावेशशारी स्वे. 

रायामुदितमनुभवमात्रेकगोचरस्वात्तादशं व- 
कतुमराक्यं यदानन्दनिभेरं फलं तभे समु 
स्सुकः सन्नभीष्टं मच्र सदा, नतु क्षणमात्रं, 
तत्रैव संविसपरामश।त्मनि अहं चमत्कारमये 
ध्वनावनुसन्धाय चेदास्ते, स तत्र मन्रोदयं वेत्ति 
उदितोऽस्य मन्न: स्यादिदथः ॥ ` 

भूयो भूयश्च अत्रैव भावनापरेण भाव्यं 
येन मध्यचकरे एव एेकाय्यं सिच्धेदियाह 
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अत्रैव जपं कुयो- 
दूनुचकरेकत्वसंविदागमने ॥१५९॥ 

युगपश्क्नविभेद- 
प्रपञितं नादबृच्येव । 

(क्रमसोऽसुचक्रदेव्यः सं विचक्रं हि मध्यम यान्ति । (११२) 

इत्यादिटशा युगपदनुचक्रदेवीनामेकसेन मु- 
ख्यचक्ररूपायां संविदि यदागमनं बिश्रान्ति- 
स्तत्निमित्तमत्रेव सं वित्परामशास्मनि उदीयमाने 
मत्रे नादामरेमात्रमयतया 

(उद्ये सङ्गमे शान्तो त्रिलक्षो जप उच्पते ॥' 

इत्यायुक्तेन रक्विभेदेन भ्रपञितं जपं यात् 
भूयो भुयोऽनुसन्धानं विदध्यादि यथः ॥ 

इदमेव च मुद्राणामपि परं वीयेमिति अ- 
न्यत्र उक्तमियाह 

शरीयोगसञ्चरेऽपिच 
 सद्रेयं योगिनीभ्रिया परमा ॥१९५०॥ 

` कोणत्रयान्तराश्रित- 
निदोन्सुखमण्डर्च्छद् कमठे । ` 
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सतताविथुतं नारं 
षोडद्रादरकमटकठितसन्मूरम् १५१ 

मभ्यस्नारगुम्फिति- 
सरोजयुगचहनक्रमादमो । 

मध्यस्पूणसुन्दर- 
दाशधरदिनकरकखोघसद्खट्रात् १५२ 

व्रिदरखारुणवीयकरा- 
सद्गान्मध्येऽङरः सष्टि; । 
कोणत्रयान्तर्वतिं निदयोन्म॒खं सदेव प्रविक- 

खरं यत् 
त्रिदलं भगपब्रं तु-"""""" ॥ 

इत्याद्युक्त्या मण्डलच्छद चिदटं पालं खेणं 

वा भगकमलं तत्र आप्यायकारितया सत. 
तमवियुतं 

“यद्रेत; स भवेचन्द्र भ. 
इत्याद्यक्तया षोडरादटेन चान्द्रमसेन कमन 
कटितम् , अत एव आनन्दनिभरत्वात् सत्, 
अत एव वक्ष्यमाणरूपायाः खष्टेमृखमुर्पत्ति 
धाम यत् मध्यनाडीरूप नालम् , 

१६ 
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(अम्बुवाहा मवेद्रामा मन्यमा श्रुक्रवाहिनी । 
दक्षया रक्तवाहा | ०००००००० ००००० | | 

इत्युक्तया मध्यस्थेन तेन नाटेन युभ्फितमु- 
म्भितं यत् खीपुससंबन्धि सरोजयुगं तस्य पर- 
स्परसङषक्रमेण, तन्मध्यस्थयोः पूणैयोरविक- 
लछयोः, अत पव आनन्दमयतया सुन्दरयो 
रेतोरजोरूपयोः शशधरदिनकरयोः कानां 
सङदटात् 

श्वचिनोमाभिरुदूतः सङ्कट त्छयसोमयोः । 
इत्युक्तया अभ्र प्रमत्रेकरूपे समुषछसिते चिद्- 
ठस्य कमलस्य मध्ये रजोरेतःकखानां सङ्गात् 
यश्चिसप्रसरारमा विश्वगभीकारसहिष्णुरङ्करः, सा 
खष्टिवेहिरपि तथावभासते इयथः । तदुक्तं 

भगे सिङ्ग सितो बहिरन्तरे भास्करः सितः। 
र्ध विप्रः यितः सोमः सद्कट्राजिष्करमेद्रसः ॥' 

इतिः 
(तत्पीटं शाकिनीचक्रे सा सृष्टिः सचराचरे । 
तरक्षेत्रं बीजराजख कऋतुकारोद्धवसय तु ॥ 
रजःपुष्पोपमोगख कुटसेबा$रखय च । 
कणिकामध्यवतिनं हाटकं हाटकेश्वरम् ॥ 
शक्तिपद्मान्तरे लीनमदेतं परमं शिवम् ।' 

इति च ॥ 
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नयु एवं मुद्रया बद्धया अस्य किं स्यादि 
त्यज्य आह 

दति शारधरवासरपति- 
चित्रगुसंघट्मुद्रया टिति १५३ 

सष्टयादिक्रममन्तः 
अ स्थि 

कुवस्तुयं स्थिति रमते । 

सहुषटेयनेन अस्याः षडरसंनिवेशभाक्तु- 
मुक्तम् ॥ 

एवं मन्रवीयातिदेशद्वारकं मुदराखरूपमभि- 
धाय, परस्परस्य खोरी भावं दशयित षनस्त दी- 
यमपि मनच्रेषु अतिदेष्टमाह 

एतत्ेचरसुद्रा- 
वेशेऽन्योन्यस्य शक्तिराक्तिमतोः१५० 

पानोपभोगरारख- 
हासादिषुयो भवेहिमशेमयः । 

अव्यक्तध्वनिराव- 
स्फोटश्चुतिनादनादान्तेः ॥ १९५९५ ॥ 
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अव्यच्छिन्नानाहत- 
रूपेस्तन्मन्रवीर्यं स्यात् । 
एतस्यां षडरमुद्राटक्षणायां खेचरीमुद्राया- 

मवेरो राक्तिराक्तिमतोरन्योन्यस्य पानोपभो- 
गादो यो विमरशांरमा अनुभवः समुदियात्, 
तदव्यक्तादयष्टमेदमिनच्नपरनादामरसखभावं मात्रं 
वीयं स्यात् ॥ 

अन्रेव पोनःपुन्येन भावनातस्तछाभो भवे- 
दिलयाह 

इति चक्राघ्ठकरूटः 
सहजं जपमाचरन् परे धाम्नि १५६ 

यद्धेरवाष्टकपदं 
तट भतेऽषएटककरामिन्नम् । 

अषएटककटेति अष्टभिरधचन्द्रादिभिरुन्मना- 
न्ताभिः कलाभिभिन्नं मेदितमिदयथः ॥ 

ननु किं नाम चक्रा्टक, यदारूढोऽपि जप- 
माचरेदिलयाशङ््य आह 

गमनागमनेऽवसितौ 
कर्णं नयने हिलिद्कसंपके ॥१९९७॥ 
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त्संमेखनयोगे 
देदान्ताख्ये च यामले चके । 

गमनागमने प्राणसहिते अपाने इत्यथः । 
अव सितावध्यवसाये बुद्धाविति यावत् । संपकेः 
स्परीमाच्रम् । तत्संमेखनयोगे इति तयोद्यो- 
छिङ्गयोः संमेखनयोगे सह्व्रावसरे इव्यथः । 
देहान्ताख्ये इति दशान्ते । यामले चक्र 
इति स्वेरोषः ॥ 

ननु अच्र किं नाम भेर वाषटकस्य पदं यदपि 
^ 

अधचन्द्रादिभिरए्टाभिः कटखामिभिन्नं स्यादि. 
त्याज्य अह 

कुचमध्यहृदयदेशा- 
दोष्ान्त कण्ठगं यदव्यक्तम् १५८ 

तचक्रदयमध्यग- 
माकण्यं क्षोभविगमसमये यत् । 

निवोन्ति तत्र चेवं 
योऽष्टविधो नादभेरवः परमः १५९ 
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उ्योतिध्वनिसमिरङृतः 
सा मानी व्याप्तिरुच्यते परमा । 

कुचमध्यहदयदे शादारभ्य आष्टपुटपयेन्तं 
रक्तैः कण्ठान्तः 

'यत्तदक्षरमक्षोभ्यं प्रियाकण्टोदितं परम् । 
सहजं नाद इस्युक्त तखं निलयोदितं जपः ॥' 

इति 
(नित्यानन्दरसाखादाद्धा हेति गरुकोटरे 
खय॑भूः सुखदोचारः कामतखसख वेदकः ॥' 

इतयादिनिरूपितखसरूपं यदव्यक्त प्रायं हाहेदश्च. 
रद्य मुदे ति, तत् परस्परसंघकात्मनः क्षोभस्य 
विगमसमये योगिनीवक्रार्ममख्यचकानतर्वि- 
श्रान्तं पराम्रदय यत् स्वे निवोन्ति विभ्रास्ति 
भजन्ते, तत्रेव निवाणात्मनि पदे य एवमव्य- 
क्तादिरूपतया अष्टविधः, अत एव अधचन्द्रादि- 
कराष्टकोष्टसितः, अत एव परमो नादभैरवः; 
सा परमा माच्री व्यासिः सवेत्र उच्यते इति 
वाक्याथ; । अयोतिरधेचन्द्रः, ध्वनिनादः, स- 
मीरः स्पशात्मा शक्तिः, अधस्तु चन्दरेणेव 
व्याप्तमिति अथसिद्धम् ॥ 
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अत्र च किं तत् भैरवाष्टक, काच माच्री 
व्यािरिलयाशङ्ख्य आह 
सकरखाकटेशशुन्यं 
कराव्यखमरे तथा क्षपणकं च १६० 

अन्तःस्थं कण्ल्योष्टुय 
चन्द्राहयाप्िस्तथोन्मनान्तेयम् । 
एषां च शक्तिशक्तिमर्सामरस्यवेखायामुद- 

यात् तदन्यतरग्यपदेशायोगात् नपुंसकस्वमेव 
उचितमिति तद्िङ्गेन निदेशः ॥ 

एवंव्यािभावनादस्य सर्वत्रेव परभेरवी- 
भावो भवेदिव्याह 

एवं कमणि कमणि 
यत्र कापि सरन् व्याप्तिम् ॥१६१। 

सततमटेपो जीव- 
न्मुक्तः परभेरवी भवति । 

एवंविधे च मेखुकावसरे गरही तजन्मा पर- 
मुच्ृष्ट इत्याह 
तादङ्मेरखककटिका- 
कटिततनुः कोऽपि यो भवेद १६२ 
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उक्तः स योगिनीम्; 
स्रयमेव ज्ञानभाजनं रुद्रः । 

श्रीवीरावटिशासखे 
वारोऽपि च गभ॑गो हि शिवरूपः१६३ 
गनु 
^इत्येवं देवदेवश्च आदियागस्तवोदितः ॥' 

इतिदशा आदियागरशाब्दस्य अत्र परवत्तो किं 
निभित्तमिदयाशङ्खय आह 

आदीयते यतः सारं 
तस्य मुख्यस्य चेष यत् । 

पुख्यश्च यागस्तेनाय- 
मादियाग इति स्मृतः ॥ १६४ ॥ 

तत्र तत्र च शाखेऽस्य 
स्वरूपं स्तुतवान् विभुः । 

श्रीवीरावटिदहादेश- 
खमताणेववतिपु ॥ १६९५ ॥ 

श्रीसिद्धोक्छुटमयाद्- 
हीनचयाकुरादिषु । 
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सारमिति सं वित्तात्मकमभ्रतछक्चषणं च । 
तेन आदिश्च असो याग इति, आदेमख्य चक्रस्य 
याग इति च । अत एव अस्य सवागमेषु परमु- 
ठ्कषं इत्याह तन्रेयादि । हादेशो हदयभटार कः, 
खेमतं खेचरीमतम्, अणवो योन्यणेवः, तद्र- 
तिषु अथात् मन्येकदेरोषु । उक्फुषटेति उस्फु- 
छकमतम् । मयादाहीनं निर्मयादङय।खम् । 
यथोक्तम् 

एप ते कालिको यागः सदयो योगविभूतिदः 
आख्यातः परमो गुद्यो द्वैतिनां मोहनः परम् ॥ 
वीराणां दुःखसुखदं लीलया ञक्तिुक्तिदम् । 
योगसन्धाप्रयोगेण पूजादि हवनं स्मृतम् ॥ 
पश्ुमागेखितानां त॒ मूढानां पापकर्मणाम् । 
अप्रकारयं सदा देवि यथा किञ्चिन्महाधनम् ॥ 
न चात्र परमो यागः खमावयो महोदयः । 
न कण्डं नाभ्रियजनं नाहलयाचारमण्डलम् ॥ 
आवाहनं न चैवात्र न चैवात्र विसमेनम् । 
न मूर्तियागकरणं नान्यदासनमेव च ॥ 
वरतचयोविनिभक्तं बहिदरेव्य विवर्जितम् । 
खानन्दामृतसंपूण महदानन्दसिद्धिदम् ॥ 
केषलं चात्मपत्तायां सवेशक्तिमयं रिवम् । 

| सोकं निराङारमामयोनिं परापरम् ॥ 
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भावयेत्तन्महायोगी पूजयेचक्रनायकम् । 
एतद्रहस्यं परमं गुद्यं चोत्तमयोजितम् ॥ 
संस्फुरत्कौ टिकाश्नायं तत्लेहादद्य योजितम् । 
सुगुप्तं कारयेन्निलयं न देयं वीरवत्सटे ॥ 
द्रेतिनां खल्पबुद्धीनां लोभोपहतचेतसाम् । 
मायिनां क्रूरससानां जिज्ञासूनां न चेव हि ॥ 
पृथिवीमपि यो दसा मूकवर्क्म तदे वसेत् । 
तदा सिद्धयति मव्र्ञः सिद्धमेलापकं लभेत् ॥ 
सवीमयविनिभक्तो देहेनानेन सिद्ति । 
अनेन योगमार्गेण नानृतं प्रवदाम्यहम् ।' 

इति ॥ 
इह विद्यामनच्रमुद्रामण्डटारमतया चतुष्पीठं 

तावच्छाख्रम् । तत्र मच्रम॒द्रात्मनः पीटद्रयस्य 

संप्रदाय उक्तः । उदानीमत्रैव अवरिष्टस्य वि- 

द्यामण्डलखास्मनोऽपि अस्य संप्रदायं निरूपयति 

युग्मस्यास्य प्रसादेन 
त्रतयोगविवाजतः ॥ १६६ ॥ 

सवदा सरणं करा 
आदियागेकतत्परः । 

राक्तिदेहे निजे न्यस्ये- 
दियां कूटमनुक्रमात् ॥१६५॥ 
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ध्यात्वा चन्द्रनिभ पद्य 
मात्मानं भास्करदयतिम् । 

विदयामन्रामकं पीठ- 
हयमत्रैव मेखयेत् ॥ ३६८ ॥ 

अस्य उक्तस्य मच्रमुद्रात्मनः पीटय॒ग्मस्य प- 
सादादनुसन्धानमात्रेणेव वबतयोगादिनिरपेक्षः 
स्वैकाटमादियागपरायणो युरुः राक्त पद्ममान- 
न्दनिभरत्वात् चन्द्रनिभमात्मानं विकासाधा- 
यकतया भास्करय्युतिमनुभ्याय राक्ते निजे दहे 
ऋमादभीप्सितां शक्ति प्रधानां विद्यां, शिव 
धानं कूटं मनच्रं च न्यस्येत् येन अत्रेव समन- 
न्तरोक्तयुक्तयनसन्धानतारतम्यात् विद्यामन्रा- 
त्मकमपि पीटद्रयं मीखितं स्यात् ॥ १६८ ॥ 

एतच्च अस्माभिरतिरहस्यलखात् निभेञ्य 
नोक्तमिति खयमेव अवधायंमिदयाह 

न पल्यते रहस्यत्वा- 
तस्पषठेः शब्देमया पुनः 

कुतूहटी तृक्तशाख 
संपाठदेव रक्षयेत् ॥ १६९ ॥ 
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. अत्रैव मण्डखादमतामपि अभिधातुमाह 

यद्धजन्ते सद् सवे 
यहान् देवश्च देवता । 

तच्चक्रं परमं देवी- 
यागादो संनिधापकम् ॥१७०॥ 

देह एव परं िष्न 
सवेतचातमकं शिवम् । 

देवताचक्रसं जुष्ट 
पूजाधाम तदुत्तमम् ॥१७१॥ 

तदेव मण्डटं सख्यं 
त्रित्रिशटखाव्जचक्रखम् । 

तत्रैव देवताचक्रं 
बहिरन्तः सदा यजेत् ॥१,७२॥ 

सखस्वमन्रपरामरश- 
पूर्वै तज्जन्मभी रसेः । 

आनन्दबहरेः स्ठि- 
संहारविधिना स्पररोत्॥१,७३॥ 
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यद्वानिति आद्याधारवान् । देवता चेति 
अथात् तद्ती । चक्रमिति मुख्यं चक्रम् । अत 
एव उक्तं परममिति च्रित्रिश्चुखाञजचक्रखमिति 
्रित्रिशुलेऽत्र सप्तारे शिष्टमात्रेण मध्यतः । 
पद्मानामथ चक्राणां व्योभ्नां वा सप्तकं भवेत् ॥(३१।२८) 

इति वक्ष्यमाणनीदया तद्रुपमिलयथः । खखेति 
अभीप्सितस्य । तजन्मभिरिति मुख्यचक्रोद्रतेः 
कुण्डगोटकादिभिः । खष्टिसंहारविधिनेति शा- 
न्तोदितक्रमेणेयथः ॥ १७३ ॥ 

एवंच अस्य किं स्यादिलयाशङ्ञय आह 
तत्स्पदारभसोद्रद- 

सं विज्चक्र तदीश्चरः । 
रभते परमं धाम 

तर्पिताशोषदैवतः ॥ १७९ ॥ 
अनुयागोक्तविधिना 

द्रव्येहदयहारिमिः । 
तथेव खस्रकामश- 

योगादन्तः प्रतपयेत् ॥१,७९५॥ 
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 अनुयागोक्तविधिनेति यदुक्तं प्राक् 
शयद्यदेवाख मनसि विकासि प्रयच्छति । 
तेनैव इयात् पजां स इति चम्भोविनिश्वयः॥(२६।५५) 

इत्यादि उपक्रम्य 
(शिवाभेदभराद्धाववगेश्चयोतति यं रसम् ! 
तमेव परमे धासि पूजनायापयेद्धः ।' (२६।६१) 

इति ॥ ९७५ ॥ 

एतच आदरातिरायमव्योतयितं पाक्संवा- 
दितेनापि निजस्तोघ्रेकदेरोन स्वादयति 

कृत्वाधारधरां चमत्कृतिरस- 
प्रोक्षाक्षणक्षाटिता- 

मात्तेमांनसतः स्वमावकुसुमेः 
स्वामोदसन्दोहिभिः। 

आनन्दाम्रतनिभरस्हदया- 
नघाघेपात्रक्रमात् 

तवां देव्या सह देददेवसदने 
देवाचयेऽहरनिम् ॥ ५६ ॥ 

` नच एवमस्माभिः सखोपज्ञमेवोक्तमिदयाह 
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श्रीवीरावस्यमयाद- 
प्रभृतो शाख्सञ्चये । 

स एष परमो यागः 
स्तुतः शीतांद्यमोटिना १७७ 

एष इति देहविपयः, यदभिप्रायेणेव 
(सदेह एवायतनं नान्यदायतनं व्रजेत् 

इत्या दि अन्यन्न उक्तम् ॥ १७७ ॥ 

एतच्च देहे इव प्राणेऽपि कार्यमिदयाह 
अथवा प्राणवृत्तिस्थं 

समस्तं देवतागणम् । 
परयेत्पूवाक्तयुक्तयेव 

तत्रेवाभ्यचयेहरूः ॥ १७८ ॥ 
कथंच अत्र पूजन कायमियाह् 

प्राणाध्रितानां देवीनां 
ब्रह्मनासादिभदिभिः । 

करन्ध्रेविशतापान- 
चान्द्र चक्रेण तपणम् ॥ १७९॥ 

बरह्येति बदह्यरन्म् ॥ १७९ ॥ 
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एवंच अस्य कि स्यादिल्याशङ््य आ 

एवं प्राणक्रमेणेव 
तपयेदेवतागणम् । 

अचिरात्तसपरसादेन 
ज्ञानसिद्धीरथाश्चुते ॥ १८० ॥ 

कोरकः 9 

यद्रा किमनात्मरूपेदेहादिभिः संविल्िष्ठत- 
येव देवीचक्रं तषयेदिदयाह 

संविन्मात्रसित देवी- 
चक्रं वा संविदपेणात् । 

विश्वाभोगप्रयोगेण 
(म „(कि | तपणीयं विपश्चिता ॥ १८१ ॥ 

संविदपणादिति उयाख्यातं विश्वाभोगप्रयो- 
गेणेति, अत एव षिपश्चितेति उक्तम् ॥१८१॥ 

ननु षिपश्चितोऽपि सति देहादो संविन्मा- 
त्रस्थितं देवीचक्रं कथं तपेणीयमिलयाह 

यत्र सवं ख्यं यान्ति 
दह्यन्ते तखसञ्चयाः। `` 
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ता चिति पर्य कायस्थां 
कारनटसमप्रभाम् ॥१८२॥ 

यत्र सवं सकरादयाः प्रमातारो भूतभावा- 
यात्मकानि प्रमेयाणि च तदेकसादद्धावं यान्ति 
तामरोषविश्वसहारकारिखात्काटनरुसमप्रभां 
कायस्थां चिति परय, सलयपि देहादो चिदेव 
एका सर्वतः परिस्फुरतीयथः ॥ १८२ ॥ 

एतदेव स्फुटयति 
रान्यरूपे दमरानेऽस्मिन् 

योगिनीसिद्धसेविते । 
क्रीडाखने महारोद्र 

स्वांस्तमित विग्रहे ॥ १८३ ॥ 
स्वरदिमिमण्डखाकीर्णे 

ध्वंसितध्वान्तसन्ततो । 
सर्वेर्विकत्पेर्निखुक्ते 

आनन्दपद केवठे ॥ १८९ ॥ 
असं ख्यचितिसंप्रणे 

दमद्याने चितिभीषणे । 
१६ 
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समस्तदेवताधारे 
प्रविष्ठःको न सिद्यति ॥१८९५॥ 

असिन्नसङ्याभिः सुखदुःखाद्यासिकाभि- 
शचितिभिः संपूर्णे, अत एव संसारयातनादा- 
यितया महारोद्रे, अत एव परिहरणीयखादिना 
दमशानप्राये शरीरे प्रविष्टोऽन्तमुखीभूतः को 
न सिद्यतीति संबन्धः । कीदरो च अस्मिन् 
अन्तमुखीभावादेव तत्र अहन्ताविगखनात् 
श॒न्यरूपे, अत एव सवेषां सकलादीनामस्त- 
मितवियरहे, अत एव ध्व॑सितध्वान्तसन्ततो 
परध्वस्तभेदान्धकारे, अत एव स्वेिंकस्पेनि- 
मोक्ते, अत एव खसिन्नेव, नतु बाद्ये, रदिम- 
मण्डलेन चक्षुरादीन्द्रियदेवतावर्गेण आकीर्ण, 
अत एव योगिनीसिद्धसेषिते समस्तदेवताधारे, 
अत एव 

क्रीडन्ति विविधेभोवेरदैव्यः पिण्डान्तरयिताः ॥' 

इति आसामेव कीडास्थाने, अत एव सर्वदे- 
वतासङ्केतस्थानतया दमराने, अत एव सवं 
संहारकारिण्या प्रमात्रेकरूपया चिदा भीषणे, 
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अत एव आनन्दपदकेवटे खात्ममात्रविश्रान्ते 
इत्यथः ॥ १८५ ॥ 

नच एतदस्मदुपन्ञमेवेद्याह 

श्रीमदीरावरीशाखे 
इत्थं मोवाच भेरवी । 

अत्र संविक्रमश्चयामयः कटाक्षितोऽपि अ- 
तिरहस्यखात् निभेज्य भेदेन नोक्त इति न 
विद्वद्धिरस्मभ्यमभ्यसूयितव्यम् ॥ 

एवं दोतविध्यनुषक्तं रहस्योपनिषक्रममुप- 
संहरन् दीक्षाषिधिमवतारयति 

इत्थं यागं विधायादो 
तादरोचिलयभागिनम्॥१८६॥ 

टक्षेकीयं स्वरिप्यं तं 
दीक्षयेत्ताटशि कमे । 

लक्षेकीयमिति बहशः परीक्षोचियलब्धम् , 
अत एवोक्तं खशिष्यमिति, तादशोचिदयभा- 

गिनभमिति । ताटरीति पवनिरूपितसरूपे ॥ 
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तदेव आह ` 

रुद्रश्त्या त॒ तं प्रोक्ष्य 
देवाभ्याश्चे निवेशयेत् ॥१८.५॥ 

भुजो तस्य समाखोक्य 
रुद्रश्त्या प्रदीपयेत् । 

तयेवास्या्पयेत्पुष्पं 
 करयोगेन्धदिग्धयोः ॥ १८८ ॥ 

निरारम्बो तु तो तस्य 
स्थापयिता विचिन्तयेत् । 

रद्र राक्तयाकूष्यमाणो 
दोप्तयाङ्कररूपया ॥ १८९ ॥ 

ततः स स्वयमादाय 
वखं बद्धटशिभंवेत् । 

स्वयं च पातयेत्पुष्पं 
तत्पाताटटक्षयेव्कुरम् ॥१९०॥ 

ततोऽस्य सखमद्धात्य 
पादयोः प्रणिपातयेत् । 
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हस्तयोमूध्च चाप्यस्य 
देवीचक्रं समचेयेत् ॥ १९१ ॥ 

रद्रशक्तिः परया मातसद्धाबेन वा संपुरिता 
मालिनी । प्रदीपयेदिति हृद्रतराक्तिपुज्ञस्य अ- 
ङ्णिद्वारनिःखतस्य आकषेणक्रमेण उत्तजयेदि- 
तथः । तयेवेति रुद्रश्त्या । निरारम्बाविति 
विगछितसांसारिककरत्रिमनिजशक्तिकलात् नि- 
्जविप्रायाविलयथः । अङ्कशरूपयेति आकषणो- 
चिलयात् । तत इति भुजयोः रुद्रशक्तयादष्य- 
माणत्वेन चिन्तनात् हेतोः । लक्षयेदिति एवं 
हि अस्य खकृरुमनायासेन सिध्येदिति । 
प्रणिपातयेदिति शक्तिरेव ॥ १९१॥ 

देवीचक्रं च अत्र कथमचयेदिलयार्ा ज्य आह 

आकष्याकषकत्वेन 
प्रेयप्रेरकभावतः । 

हस्तयोहिं प्रयतेन देवीचक्रमभ्यचैयेत् 
मूभिं च प्रेरकत्वेन । यतस्तदाकषणीयं, तच्च 
आकषकम् । एवं हि मूर्भि पूजितस्य देवीचक्रस्य 
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सामभ्येन आक्रष्टं हस्तद्रयम् । त्रैव पाततः 
रिवहस्ततां यायादिति । यदुक्तं 

(ततोऽख मस्तक चक्र हस्तयोश्वाच्ये योगवित् । 
तद्धसतौ प्ररेच्छक््या यावन्मूथोन्तमागतो ॥ 
रिवहस्तविधिः प्रोक्तः सधःप्रल्ययकारकः ॥' 

इति ॥ 
यदा पुनरेवं शिवहस्तविधिनं सिच्छेत्, तदा 

राचरान्तरीयं कममनुतिष्ठेदिदयाह 

उक्तं श्रीरलमाखायां 
नाभिं दण्डन संपुटम् ॥१९२॥ 

वामभूषणजङ्काभ्यां 
नितम्बनाप्यटङ्तम् । 

रिष्यहस्ते पुष्पभरते 
चोदनाखं तु योजयेत् ॥१९३॥ 

यावत्स स्तोभमायातः 
स्यं पतति मूधनि । 

रिवहस्तः खयं सोऽयं 
सदययःष्रययकारकः; ॥ ३९४ ॥ 
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अनेनैव प्रयोगेण 
चरुकं मराहयेद्ुरः । 

रिष्येण दन्तकाष्ठं च 
तत्पातः प्राग्वदेव तु ॥१९५॥ 

नाभिः क्षः । दण्डो रेफः, तेन संपुरटमूध्वा- 
धःसभिन्नमिलथेः । वामभूषणम् उः} वामजङ्घा 
ओं । नितम्बं म् । सच अथाहिन्दुरूपः । तेन 
ली । स इति शिवहस्तः। तदुक्तं तत्र 

(ूलदण्डं सथुदधत्य नाभिखं वर्ण॑रुद्ररेत् । 
शूरदण्डासनखं त वामभूषणसंयुतम् ॥ 
वामजङ्ासमायुक्तं नितम्बारंङ्रतं प्रिये । 

व्यास्रमेतत्परमं नापुण्यो कमते स्फुटम् ॥' 

इति उपक्रम्य 
(शिवहस्ते महेशानि इदे कटं तु योजयेत् । 
यावत् स्तुभ्यत्यसो देवि खयमेव चरुत्यसो ।॥' 

इति । सद्यःप्रययकारक इति यत्रैव शरीर चक्र 
स्ञटिति हस्तः पतति, तत्रेव अभ्यासपरो भवे. 
दिति गुरवः । अनेनेवेति आकष्याकषकभाव- 
खक्षणन । चरुकमिति अथात् देवीभ्योऽपे 



१२८ श्रीतत्रारोके ` 

दापयितवा। शिष्येणेति प्रयोज्यकंतेरि ततीया । 

प्राग्वदेवेति पञचदशाहिकोक्तवत् ॥ १९५ ॥ 
ननु एकेनेव नेत्रपट्रहाव्यामना करस्तो- 

मेन अस्य राक्तयावेशो रक्षित इति किं पुन- 
स्तद्चनेनेयाशङ््य आह 

कर स्तोभो नेत्रपट- 
ग्रहात् प्रश्रति यः किंर। 

दन्तकाटतनाव्रन- 

पयन्तस्तत्र क्षयेत् ॥ १९६॥ 
तीव्रमन्दादिभेदेन 

राक्तिपातं तथाविधम् । 
तत्रेति एवंविधे करस्तोभे । तथाविधमिति 

तीवमन्दादिभेदम् । अयमच्र आदायः-यदा हि 

यत्रैव चक्रे पुष्पपातो वृ्तस्तत्रेव प्रणामः, तत्रैव 

चरुदानं, तत एव तद्रहणमियादि; तदा तीन्रः 

दाक्तिपातो रक्षणीयः, अन्यथा तु मन्दः 
इति । तदुक्तम् 

(एतेषां चलनान्मन्री शक्तिपातं परीक्षयेत् । 
मन्दतीत्रादिभेदेन मन्दतीव्रादिकं बुधः ॥' 

इति ॥ 
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एवमियता अस्टरने समयिदीक्षोक्तेलयाह 

इलष समयी प्रोक्तः 
श्रीपूरवे करकम्पतः ॥ १९७॥ 

नच एतदिह अप्ूवेतया उक्तमिलयाह 

समयी तु करस्तोभा- 
दिति श्रीभोगहस्तके । 

यच्छी पञथारिका 
(समयी त॒ करस्तोभान्युद्रया पृत्रको भवेत् ॥ 

इत्यादि ॥ 

अत्रेव प्रक्रियान्तरमाह 

च्वेव वा गुरुदया- 
हामामतपरि्तम् ॥ १९८ ॥ 

निःशङ्् गरहणाच्छक्ति- 

गोत्रो मायोञ्डितो भवेत् । 
सकम्पस्त्वाददानः स्यात् 

समयी वाचनादिषु ॥ १९९ ॥ 
१.७ 
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. . . कारन्तरेऽध्वसंद्युद्या 
पाटनात्समयस्थितेः । 

सिद्धिपात्रमिति श्रीम 
दानन्देश्वर उच्यते ॥ २०० ॥ 

चविति रलपथायात्मकम् । यदुक्तं 
देहस्थं तु चरं वक्ष्ये यत्सुरेरपि दुरेभम् । 
शिबाम्बु रेतो रक्तं च नाराज्यं विश्वनिगेमः ॥ 
अतो विधानपूवं तु देहं प्राहयेचरुम् ।' 

इति। शाक्तिगोत्र इति बाहयायंदाकरूप इत्यथः । 
अत एव निःशङ्क यहणात् मायोञ्ज्ितः साक्षा- 
तकर ताविकल्पनिरुपायसं वित्तो भवेदियथंः । 
अत एव चरुभोजनादेरनुपायपरिकरत्वं प्राक् 
संवादितम् । सराङ्ः पुनरेतदाददानो वाचन- 
श्रवणादो समयी योग्यः स्यायेन उत्तरकालं 
तत्तच्छाख्रीयसमयपरिपारखनस्चिततीन्रशक्ति- 
पातः षड़्िपस्य अध्वनः सम्यक् पुत्रकदीक्षा- 
ऋमेण शुच्या मोक्षटक्ष्मीरक्षणायाः सिद्धे. 
भाजनं भवेत् । नच एतत् खोपन्ञमेव उक्तमि- 
त्याह श्रीमदानन्द्श्चवर उच्यते इति ॥ २०० ॥ 
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पव समयिदीक्षामभिधाथ, पुत्रकदीक्षां 
वक्तुमुपक्रमते 

यदा तु पुत्रकं कुया- 
तदा दीक्षां समाचरेत् । 

इह तावत् 
'वेधदीक्षां विना दीक्षां यो यख ङरूते प्रिये । 
दावेतो नरकं यात इति शाक्तखय निश्चयः ॥ 

इत्याद्यक्तया विना आवेशं शिष्यस्य दीक्षा न 
कार्येति प्रथममवेश एव उत्पादनीयो येन 
अस्य दीक्षायोग्यखे ज्ञ(ते युरुस्तस्पक्रियामय॒ति 
त् , अन्यथा पुनदीक्षाहसराभावात् स दयाज्य 
एव । यद्वक्ष्यते 
यख त्वेवमपि यान्न तमत्रोपवच्यजेत् ।' (२११) 

इति ॥ 
समावेशः सवेशाच्ेषु अविगानेन उक्त इति 

ददीयितं श्रीरलमाखायामुक्तं तष्छक्षणं तावदथ- 
गलया अभिधत्ते 

उक्तं श्रीरलमाखायां 
नादिफान्तां वर्त्प्रभाम् २०१ 
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न्यस्येच्छिखान्तं पतति 
तेनात्रेदक् कमो भवेत् । 

तेनेति एवेविधेन न्यासेन हेतुना । पततीति 
ेहाद्यात्मयहपरिहारेण रद्रशक्तिमेव आविरशती- 
लयथेः । तदुक्तं तत्र 

^ततो न्यसेत शिप्यख मालिनीं जगदम्बिकाम् | 
ज्वलञ्वटनसङ्ाश्चा पादादयवाच्छखान्तकम् ॥ 

नादिफान्तसयुत्वारात् पातयेदिहटेन्द्रियम् । 
एषा दीक्षा महादेवी मालिनी विजये प्रिये ॥' 

इति । तेनेति काकाक्षित्रयोञयम्, तत् तेनेति 
पातेन हेतुना । अत्रेति पुत्रकदीक्षायाम् । इदक् 
वक्ष्यमाणः ॥ 

तमव ६ 

प्रोक्षितस्य शियोन्यस्त- 
प्रोक्तरोध्याध्वपदतेः ॥ २०२॥ 

ऋजुदेहजुषः शक्ति 
पादान्मूधान्तमागताम् । 

पारान्दहन्तीं संदीप्तं 
 चिन्तयेत्तनमयो गुरुः ॥ २०३ ॥ 
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उपविश्य ततस्तस्य 
मृरशोध्यात् प्रश्रत्यटम् । 

अन्तशरोध्यावसानान्तां 
दहन्तीं चिन्तयेत्करमात् ॥ २५०४॥ 

एवं सवाणि रोध्यानि 
तच्चादीनि पुरोक्तवत् । 

द्ग्ध्वा छीनां शिवे ध्याये- 
निष्कटे सकरेऽथवा ॥ २०९५ ॥ 

योगिना योजिता मामं 
सजातीयस्य पोषणम् । 

कुरुते निदहव्यन्य- 
द्वित्रजातिकदम्बकम् ॥ २०६ ॥ 

तन्मय इति दीप्तशक्तिमयः। तत इति उत्थाना- 
नन्तरम्। मृटशोध्यमादिशोध्यं यथा कलाध्वनि 
निघ्रत्तिः, अन्तशोध्यं यथा अत्रेव शान्त्यतीता । 
एवमिति मूखरोष्यादारभ्य अन्तरोध्यावसा- 
नम् । पुरेति तच्दीक्षाप्रकरणे । निष्के इति 
पुत्रकाद्यपेक्षया । सके इति साधकोदेशेन । 
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मागे इति मध्यधानि । सजातीयं चेतन्यम् । 
भिन्नजातीया मलायाः ॥ २०६ ॥ 

ननु एवमस्य किं फरमिदयाशज्य आह 
अनया शोध्यमानस्य 

शिशोस्तीवरादिभेदतः । 
दाक्तिपाताचितिन्योम- 

प्राणनान्तवदहिस्तनः ॥२०७५॥ 
आविशन्ती रुद्रशक्तिः 

करमात्सूते फर विदम् । 
आनन्दयुद्धव् कम्पं 

निद्रां ध्रूणि च देहगाम्॥२०८॥ 
एवमस्य दग्धपारस्य शिष्यस्य तीव्रतीवात् 

शक्तिपातात् चिति साक्षादात्मानमाविशन्ती 
रद्रदाक्तिरानन्दं सूते यावत् मन्दमन्दात् शक्ति- 
पातात् देहमाविशन्ती घूणिम् । यतः चिता- 
वानन्द् रूपत्वादानन्दस्य ओचियं, शरुन्यात्मनि 
व्योश्नि अवकाङ्व्वादुद्धवस्य, पाणात्मनि वायो 
तत्कारितात् कम्पस्य, अन्तस्तनो बुद्धि पुयष्टके 
तत्तन्मायीयत्तिनिरोघात् निद्रायाः, बहिस्तना- 
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बहन्तावष्टम्भभङ्गात् षूर्णेरिति । एवं हि साक्षा- 
दस्य दीक्षा वृत्तति गुरोराश्वासो भवेदिति 
भावः ॥ २०८ ॥ 

एवमस्य स्तोभितपारातया शिवे एव योज- 
निका जातेति तदेव देहपातः प्रसजदिलया- 
ङ्ग्य आह 

एवं स्तोभितपारास्य 
योजितस्यात्मनः रिव । 

रोषभोगाय कु्बीत 
सृष्टि संञ्युदतच्गाम् ॥२०९॥ 

रोषस्य पतटेहारम्भकस्य कमेणः । खष्टि. 
मिति अर्थादेतटेहगतामेव ॥ २०९ ॥ 

एवमपि यदि एतचिह्ानुदयात् मन्द शक्ति- 
पातवतः कस्याचत् न अयमेवमावेशो जायते, 
तदा एवमस्य संस्कारान्तरं कुथादिदाह 

अथवा कस्यचिन्नैव- 
मावेास्तदहे दिमम् । 

बहिरन्तश्चोक्तदाक्त्या 
पतदित्थं स मूतटे ॥ २१० ॥ 
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यस्य त्वेवमपि स्यान्न 
तमत्रोपटवच्यजेत् । 

युगपदेव उध्वाधोवमदभिपुञ्जस्य उर््वमुखस्य 
त्रिकोणस्य अन्तरपवेरितं सर्वतो रेफवरितं 
ञ्वाखाकरापमय्या रक्तया बहिरन्तश्च दहेदिति 
गुरवः । स्यान्नेति आवेराः । उपरवदिति अना- 
यातशक्तेपातखात् निबिडजडिमानमियथः ॥ 

एव परित्यक्तो हि रिष्यः संसारे एव 
मजनोन्मजनानि कुरुते इति तदनुजिघरक्षापर- 
तया गुरुतः राखरतश्च सिद्धमप्रतिहतं दीक्षान्तरं 
वकुमाह 

अथ सप्रययां दीक्षां 
वक्ष्ये तुष्रेन धीमता ॥ २११ ॥ 

 शंभुनाथेनोपदिष्ठां 
दष्टा सद्धावद्ासने । 

सद्धावरासने इति श्रीतन्रसद्धावे ॥ 
तामेव आह 

सुधाभिमरुतो मन्द्- 
परकारा्भिवायवः ॥ २१२॥ 
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वहिसोधासुकूटाभि- 
० 

वायुः सवे सषष्ठकाः 
एततिण्डत्रयं स्तोभ- 

कारि प्रयेकसुच्यते ॥ २१२ ॥ 
सुधा सः, अश्चिःरः, मरुत् थः, एवं रूयू ; मन्दो 

डकारः, तत्परः फणम्च्छब्दवाच्यो दकारः, 
प्राणदामनोऽन्तको मः, अभिः रः, वायुयः, एवं 
इम्रयू; वहिः रः, सोमः सः, अमुः प्राणो हः; 
करटं क्षः, अभिः रः, वायुयः, एवं स्हृश््युं । अत्र 
समाहारे दन्दः । सवं इति चयोऽपि पिण्डाः । 
सषष्टका इति उकारासनस्था अथात् बिन्दा- 
दिखाज्छिताश्च । प्रदयेकमिति उयस्तमिदयथः । 
तदुक्तं तवर 

अथैवमपि यख खाननावेशः करमलात्मनः । 
तं पिण्डत्रितयादेकेनोद्धोधपदवीं नयेत् ॥ 
सोमानरानिलेरेकं पिण्डमादों समुद्धरेत् । 
फणभख्राणज्ञमनरिखिवायुयुत परम् ॥ 
शिखिसोमाघुक्टाभिसमीरश तृतीयकम् । 
षष्ठासनानि सवांणि तिरकाड्ानि सुन्दरि ॥ 
त्रिभिरेभिमेवेद्रयस्तेः शक््यवेश्चः श्चरीरगः ॥' 

इति ॥ २१३ ॥ 
१८ 
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अत्रैव उतिकतेव्यतामाह 

राक्तिवीजं स्मृत यच्च 
न्यस्येत्सावाद्धिकं तु तत् । 

हश्चक्रे न्यस्यते मन्रो 
हादशस्वरभूषितः ॥ २१४ ॥ 

जपाकुसुमसंकाशं 
चेतन्यं तस्य मध्यतः । 

वायुना प्ररितं चक्रं 
वह्निना परिदीपितम् ॥ २१९५॥ 

तद्यायेच जपेन्नर 
नामान्तरितयोगतः। 

निमेषाधात्त शिष्यस्य 
भवेत्स्तोभो न संदायः ॥२१६॥ 

शक्तिबीजं शिष्टतया त्रिकोणबीजमीकायो 
उम्बरदाब्दवाच्या माया च । सार्वाङ्किकं न्यस्ये- 
दिति एतद्रीजद्वयमध्ये दीक्ष्यं चिन्तयेदिखथः। 
मच्र इति सवेमन्रसामान्यात्मा हकारः। तस्येति 
षण्टवजं स्वरद्रादराकसंभिन्नतात् चक्राकारतया 
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अवस्थितस्य मच्रस्य । तञ्चक्रमिति दीक्ष्यस्य ब- 
हिरन्तश्च चिन्तितं वाग्भवादिनिखिटमच्रकद- 4 
म्बकमियथः । तेन एतत् वायुना यकारेण, 
वह्किना रेफेण च बहिः सर्वतो वेष्टितं ध्यायेत् 
् * € 

येन एवमुदीपितं सत् स्तोभाविभोवनप्रागरभ्य- 
मियात् । मन्रमिति पिण्ड्रयमध्यादेकतमम् । 
नामान्तरितयोगतः इति तेन आदो मच्रः, 
ततो दीक्ष्यनामः पुन्मच्र इति । तदुक्तं तत्र 

त्रिकोणकं उम्बरं च न्यखेत्सवाङ्गसङ्गतम् । 
दादश्चखरसंभिननं दचक्रे मचनायक्रम् ॥ 
उदयादित्यसङ्काश जीवे तेन च चारयेत् । 
दीपयेदनलेनेव वायुनापि प्रमोधयेत् ॥ 
मनेणान्तरित नाम जपेच्छिष्यख भामिनि। 
आवेश्चमायाति ततस्तरक्षणदेव तत्परः ॥' 

इति ॥ २१६ ॥ 
एवच अस्य कोटगनुभव इत्याह 

आमानं प्रेक्षते देवि 
तत्त्वे तत्वे नियोजितः । 

यावत्प्राप्तः परं तत्वं 
तदा त्वेष न पयति ॥२१५॥ 
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अनेन क्रमयोगेन 
सवोध्वानं स प्यति । 

म्रक्षते इति अथोत् यथायथं शुद्धम् । न प. 
द्यतीति द्रष्रेकखभाव एव भवेदिदयथेः ॥ 

0 (५ 

न केवलमस्य खात्मनि एव प्रययनिमित्तम- 
वमनुभवो जायते, यावत् खपरयोरपीलयाह 

अथवा सवदाखाण्य- 
प्युद्राहयति तस्षणात्॥२१८॥ 

सर्वशाख्राणीति अथाददृष्टश्रुतानि ॥२१८॥ 

यदि नाम च प्रतिनियतभोगेच्छरुः कोऽपि 
स्यात्, तदा अस्य तादृशीमेव दीक्षां कुयादि लाह 

प्रथक्तखविधो दीक्षां 
योग्यतावरावतिनः । 

तच्वाभ्यासविधानेन 
सिद्धयोगी समाचरेत् ॥२१९॥ 

इति संदीक्षितस्यास्य 
मुसुक्चोः रोषवतने । 
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कुखक्रमेष्ठिरादेश्या 
पञ्चावस्थासमन्विता॥ २२० ॥ 

योग्यता कस्यचित् प्र्वीतच्वे एव भुवने 
रास्वे वाञ्छा, कस्यचित् त॒ सदारिवतवे । तखा- 
भ्यासविधानेनेति तत्तद्धारणादययात्मनेलथेः। रे- 
घव तैने इति रोषचृत्तिनिमित्तमिलयथः ॥ २२०॥ 

पञावस्थासमन्वितमेव व्याचष्ट 
जायदादिषु संवित्ति- 

यथा स्यादनपायिनी । 
कुखयागस्तथादेर्यो 

योगिनीमुखसंसितः॥ २२१॥ 
अनपायिनीति 
१ न सावथान या रिवः।' (सप०का०२।२) 

इति भङ्खया प्रवृत्ता अविरतरूपेलयथः॥ २२१ ॥ 
तदेव आह 

सवं जाग्रति कतव्यं 
खघ प्रयेकमनच्रगम् । 

निवाय युपे मृखाख्यः 
स्वशक्तिपरिवृंहितः ॥ २२२॥ 
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तुये त्वेकेव दूल्याख्या 
तदतीते कुटेशिता । 

खरक्तिपरिपूणाना- 
मित्थं पूजा प्रवर्तते ॥ २२३ ॥ 

इह खट जाग्रदाद्यवस्थासु यथायथं भेदस्य 
हानिरभेदस्य च उदय इति जायदवस्थायां नि- 
खिरमेव मच्रजातं प्ूजनीयतया योज्यम्; ख- 
प्रावस्थायामपि एवं, किन्तु प्रदयेकमारिराधयि- 
षितमेकमेव परादिमन्रमधिक्रयेयथः । सुषु्ा- 
वस्थायां तु सवं पखिारभूतं मन्रजातमपास्य 
परादिराक्तित्रययोगिभेरवच्रयं कुटे श्वरो च इल्येव 
पूज्यम्, एवं तुर्येऽपि एकैव कुररी, तुयांतीते 
च कुङेश्वर एवेति ॥ २२२ ॥ 

एतदेव अन्यत्रापि अतिदिशति 

पिण्डस्थादि च पूवोकं 
सवातीतावसानकम् । 

अवस्थापञ्चकं परोक्त- 
भेदं तस्मे निरूपयेत् ॥२२४॥ 
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पूर्वेति दशमाहिके । पोक्तभेदमिति योगि- 
ज्ञानविषयतया । तस्मायिति एवं संदीक्षिताय 
मुमुक्षवे ॥ २२४ ॥ 

इदानीं दीक्चानन्तरोदिष्ं साधकाचाययोर- 
भिषेकमपि आह 

साधकस्य बुभुक्लोस्त 
सम्यग्योगाभिषेचनम् । 

तत्रेष्रा विभवेर्देवं 
हेमादिमयमव्रणम् ॥ २२५ ॥ 

दीपाष्ठकं रक्तवति- 
सर्पिषापूय बोधयेत् । 

कुरषटकेन तप्पूज्यं 
राङ्क चापि कुरेश्वरो ॥ २२६ ॥ 

आनन्दासृतसंपूणे 
रिवदहस्तोक्तवत्मना । 

तेनाभिषिश्चेत्त पश्चात् 
स कुयान्मच्रसाधनम् ॥ २२.५॥ 



१४४ श्रीत्राखोके 

आचायस्याभिषेकोऽय- 
मधिकारान्वितः स त॒। 

कुयापिपष्टादिमिश्चास्य 
चतुष्षष्टि प्रदीपकान् ॥२२८॥ 

अष्टाष्टकेन पूज्यास्ते 
मध्ये प्राग्वत् कुरेश्वरो । 

रिवहस्तोक्तयुक्तयेव 
गुरुमप्यमिषेचयेत् ॥ २२९ ॥ 

योगेति तत्प्रधानमिदयथेः । तत्रेति योगाभि- 
वचने । राङ्क इति महाशङ्क । शिवहस्तोक्तवत्मे. 
नेति रात्तयाकषणात्मना क्रमेण । तेनेति शङ्कन । 
स इति बुभुक्षः साधकः । पिष्टादिभिरिति आ 
दिाब्दात् वल्मीकम्रदादि । प्राग्वदिति शङ्क 
गतत्वेन ॥ २२९ ॥ 

एवमभिषेकेण अनयोः किं स्यादिलाद्ाङ्कां 
निराचिकीषरागममेव पठति 

अभिषिक्ताविमावेवं 
सवेयोगिगणेन तु । 
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विदितो भवतस्तत्र 
गुरुमाक्षप्रदो भवेत् ॥ २२० ॥ 

अत्रेव तुयपादस्य तात्पयेतोऽ्थं॒व्याख्या- 
तुमाह 

तात्पयमस्य पादस्य 
स सिद्धीः संप्रयच्छति । 

गुर्यः साधकः प्राक्स्या- 
दन्यो मोक्षं ददायटम्॥२२१॥ 

अनयोः कथयेज्ज्ञानं 
त्रिविधं सवेमप्यटम् । 

सकीयाज्ञां च वितरेत् 
स्वक्रियाकरणं प्रति ॥ २३२ ॥ 

इदमत्र तात्पयम्--यद् नयोमेभ्यात् यः पूवं 
साधकः सन् य॒रुः, स परेभ्यः सिद्धीरेव ददाति; 
अन्यः प्रथममेव यो गुरुः, सोऽलयथं प्रकर्षेण 
सिदधिदानपुरःसरीकारेण मोक्षमपीदयथंः। यद्यपि 
सवीजदीक्षादीक्षितस्य मुमुक्षोरेव आचायत- 
माञ्नातं, तथापि तत् कमिविषयम्; इदं तु 

१२ 
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ज्ञानिविषयमिति न कथशिद्विरोधः । तरिविंधमा- 
णवशाक्तशांभवरूपम् । खकरिया दीक्षादिका ॥ 

एतदेव आन्तरेण कमेणापि अभिधत्ते 

षटं कारणसंज्ञं य- 
तथा यः परमः शिवः । 

साकं भेरवनायेन 
तदष्टकयुदाहतम् ॥ २३३ ॥ 

प्रत्येकं तस्य सावोस्म्यं 
पर्यस्ता वृत्तिमात्मगाम्। 

चक्षुरादां संक्रमये- 
यत्र यत्रेन्िये गुरुः ॥२२५४॥ 

स एव पूर्णः कटशे- 
रभिषेकः परः स्मृतः 

विना बाह्येरपीव्युक्तं 
श्रीवीरावटिभेरवे ॥२२५९॥ 

ब्रह्मा विष्णुः रुद्र इरः सदाशिवोऽनाभि- 
शिवश्वेति । परमशिव इति षटंशः । भैरबनगथः 
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स्त्रिशादि शब्दग्यवहारय पूर्णं रूपम्। तत् यदे 
तस्य अष्टकस्य परलयेकं सावाद्म्येन चतुष्षष्टिका 
वृत्तिरवभासते, तामाव्मगां विधाय यन्न यत्र 
चक्षुरादाविन्द्रिये खेन्द्रियपरणाछिकया अभि. 
वेच्यस्य गुरुः संक्रमयेत् तदेक्यापत्तिं कुर्यात्; 
एव विना बाह्यं संविद्रसापूरिततखात् पर्णेरा 
न्तरेः कटशेबाद्यवेटक्षण्यात् परोऽभिषेकोऽस्- 
हरभिः स्श्रतोऽनुष्टेयतया अभिसंहित इव्यथः ॥ 

एवमभिषेकविधिमभिधाय, तत् पुरोरिष्टं वेध- 
खरूपं निर्णतुकामस्तदीक्षां वक्तुमुपक्रमते 

सद्य एव तु मोगेप्सो- 
यागात्सिदतमो गुरः । 

कुयात्सयस्तथाभीष्- 
फरदं वेधदीक्षणम् ॥२२६॥ 

योगास्सिद्धतम इति खभ्यस्तयोगोऽत्र अधि. 
कृत इत्यथः । यद्वक्ष्यति 

“ता चाम्यास्रता कायो  ( २२७) 

इति । वेधति मध्यमप्राणशक्तया ऊर्ध्वोर्ध्वक्रम 
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णेन चक्राधारादीनां भेदनम् । यद्वक्ष्यति 
न येनो्वोध्वग्रवेशतः । 

. शिप्यख चक्रसंभेदप्रत्ययो जायते धुवः ॥ 
इति । यदभिप्रायेणेव 

(आत्मानं मणिमाभ्रिलय शक्ति न्यस्येततु हेरुकम् | 
पाश्चविश्छेषकरणं वेध इत्यभिसज्ञितम् ॥' 

इत्यादि उक्तम् ॥ २३६ ॥ 
तदेव आह 

 वेधदीक्षा च बहुधा 
तत्र तत्र निरूपिता । 

सा चाभ्यासवता कायां 
येनोध्वोध्वैप्रवेशतः ॥२३.५॥ 

शिष्यस्य चक्रसंभेद- 
प्रययो जायते श्रुवः । 

येनेति अभ्यासेन ॥ 
एवेविधेन अस्य क स्यादित्या आह 

येनाणिमादिका सिद्धिः 
अन्यथा यपुनरूष्वोध्वप्रवेशाभावे विध्रादि- 

भाजनं भवेत् यदागम इयाह 
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श्रीमाखायां च चोदिता ॥२३८॥ 
ऊध्वचक्रदशाखाभे 

पिश्ाचावेशा एव सा । 
यदुक्तं तत्र 
'अधोऽवया यदा उध्वं सङ्कमन्ति षरानने । 
सैव मोक्षपदावस्था सेव ज्ञानख भाजनम् ॥ 
ऊरध्वचक्रगतावया यदाधः संभवन्ति च । 
तदा पैशाच आवेशः स वें विघ्नख कारणम् ॥' 

इते ॥ 
बहुधेत्युक्तं निरूपयति 

मन्रनादविन्दुशक्ति- 
भुजङमपराटिमिका ॥२२९॥ 

पोटा ओगङ्घरे वेध- 
दीक्षोक्ता परमेिना । 

तदुक्तं तत्र 
मच्रवेधं तु नादाख्यं विन्दुवेधमतः परम् । 
शाक्तं थुजङ्षेधं तु परं षष्ठप्रुदाहूतम् ॥' 

इति । षोटासे च अत्र अध्वशुद्धिगभीकारः 
कारणम् । यदुक्तं 

'पोढा वे वेधबोधेन अध्वानं शोधयेस्परिये ॥ 
इति ॥ 
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तत्रलयमेव अन्थमथतः शब्दतश्च पठति 
ज्वाखाकुर स्वशाखोक्तं 

चक्रमष्ठारकादिकम् ॥२४०॥ 
ध्यात्वा तेनास्य चक 

वेधनान्मन्रवेधनम् । 
सखेति अनुष्ठेयतया । तेनेति अष्टारकादिना । 

हचकरेति तात्स्थ्यात् चेयसंकोचित आत्मा 
लक्ष्यते । यदुक्तं 

“जउ्वालाङर ततो ध्यात्वा अष्टारं चक्रपुत्तमम् । 
द्ादश्लारमथो वापि खश्चाञ्चविधियोगतः ॥ 
परचित्त वेधनीय मन्रवेध उदाहतः ॥' 

इति ॥ 
एतदेव कमान्तरेणापि आह 

आकारं नवधा देहे 
न्यस्य संकमयेत्ततः ॥२४१॥ 

न्यासयोगेन शिष्याय 
दीप्यमानं महाचिषम् । 

पारास्तोभात्ततस्तस्य 
परते तु योजनम् ॥२४२॥ 
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इति दीक्षोत्तरे टष्रो 
विधिमं शंभुनोदितः। 

नादोच्चारेण नादाख्यः 
सखषटिकमनियोगतः ॥२४२॥ 

नादेन वेधयेचिनत्तं 
नाद्वेध उदीरितः। 

बिन्दुस्थानगतं चित्तं 
भ्रूमध्यपथसंस्थितम् ॥२०४५॥ 

हद्धक्ष्ये बा महेशानि 
विन्दु उ्वाखकुटग्रभम् । 

तेन संबोधयेत्साध्यं 
बिन्द्ाख्योऽयं प्रकीतितः २४५ 

रक्तं राक्तिमद्चारा- 
दन्धोचारेण सुन्दरि । 

श्रृज्ाटकासनसख तु 
कुटिरं कुण्डखाङ्ृतिम् ॥२४६॥ 

अनुज्चारेण चोचचायं 
वेधयेन्निखिरं जगत् । 
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एवं रमरवेधेन 
दाक्तवेध उदाहृतः ॥२४७॥ 

नवधेति रन्धभेदात्। देहे इति अथात् खकीये । 
न्यासयोगेन क्तात् नवेव दीप्यमानम्। महा- 
चिंषमिलनेन अस्य पारास्तोभने सामर्थ्यं दर्चि- 
तम् । नादोचचारेणेति नादशब्देन दीघात्मनाद्- 
बीजम् । सृष्टीति नादिफान्तटक्षणा ।.नादेनेति 
अनच्ककटात्मना खयमुच्रद्रपेण । तदुक्त 

नादं दीष सुचाये नादं नादे समाक्रमेत् । 
नादिफान्तं समुच्चये वणोध्वानं विशोधयेत् ॥ 
नादेन वेधयेदै वि नादवेध उदाहतः ॥' 

इति । बिन्दुस्थानगतसखमेव भरमध्येयादिना व्या- 
ख्यातम् । चित्तमिति रिष्यस्य संबन्धि, तच 
अथात् चिन्दाविष्टम् । बिन्दुमिति अथात् भाव- 
यिखा । तदुक्तं 

श्रमध्ये हृदये वाथ कन्दे वा बिन्दुभावनात् । 
आविश्य शिष्यचित्तं तु बिन्दु भेदेन वेधयेत् ॥' 

इति । यच्च शयुरुमेत्तगन्धसङ्गोचनादुल्छवतेऽति- 
भीमः? इत्यादिदृदा गन्धस्य मत्तगन्धस्य निष्पी- 
डनादियुक्तिबरोपनतेन उध्वं चारेण मध्यशक्ते- 
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दाद शान्तावस्थिते रिवा्मनि शक्तिमति उचै. 
श्चरणसामरस्यमासाय जन्माधारे सततोदि- 
तत्वात् श्द्भारकासनस्थं प्राणरशक्त्यभेदितया 
कुण्डराङृति कुटिखमनच्कमनुचारेण उच्ायं 
सखयमुचरद्रपत्वादुच्चारप्रयलनिरपेक्षतया सखप- 
रयोः खारसिके एव उच्रेऽवधाय निखिरमपि 
जगद्वेधयेत्, असो तत्तत्स्थानगदया रमं दधानः 
राक्तो वेधः उक्तः ॥ २४७ ॥ 

अथ एतदनुषक्तं भुजङ्गवेधमभिधातुमाहं 

सा चेव परमा शाक्त 
रानन्दप्रविकासिनी । 

जन्मस्थानात्परं याति 
` फणपञ्चकमूषिता ॥२५८॥ 

परमिति दादशान्तावस्थितं राक्तिमन्तम् । 
तदुक्तम् 

“एवं पश्चवफणा देवी निगेताधरमण्डात् ।' 

इत्युपक्रम्य 
“गता सा परमाकाशं परं निबोणमण्डलम् । 

इति ॥ २४८ ॥ 
र 
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 फणपञथकभूषितत्वमेव पप्यति 
कटखस्तखानि नन्दाया 

व्योमानि च कुरखानि च 
बरह्मादिकारणान्यक्षा- 

ण्येव सा पञ्चकासिका॥२४९॥ 
एवं पञ्चपरकारा सा 

ब्रह्मस्थान विनिगता । 
ब्रह्मस्थाने विशन्ती तु 

तडिद्टीना विराजते ॥२८५०॥ 
प्रविष्ठा वेधयेत्काय- 

मात्मानं प्रतिभेदयेत् । 
एवं मुजद्वेधस्त 

कथितो भेरवागमे ॥२५१॥ 
तावद्धावयते चित्तं 

यावच्चित्तं क्षय गतम् । 
क्षीणे चित्ते सुरेशानि 

परानन्द उदाहतः ॥ २९५२ 
कराः शान्यतीतायाः पञ । तानि परथि. 
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वयादीनि । नन्दाद्यास्तिथयः। व्योमानि जन्म- 
नाभिहटहिन्दु स्थानानि । कुलानि महाकोटको- 
लाकुरुङ्खाङृराख्यानि । बह्यादिकारणानि स- 
दारिवान्तानि । अक्षाणि बुद्धीन्दियाणि कर्मे- 
न्द्रियाणि च । ब्रह्मस्थानेति जन्माधारात् , ब्ह्म- 
स्थाने इति द्वादशान्ते, एतदुभयमपि हि अस्य 
मुख्यमधिष्टानमित्यभिप्रायः। कायमिति चक्रा- 
धारादिरूपम् । ननु कायवेधेन आत्मनः किं 
स्यादित्युक्तमात्मानं परतिभेदयेदिति । उक्तं च 

“सुजङ्गङटिराकारा अथो नामेव्यवसिता । 
प्रबुद्धा फएणिवद्रच्छेत् फणापश्चकभूषिता ॥ 
पथ्चकात् पञ्चकं यावदेधं अजङ्गसं्ितम् । 

इति । क्षीणे इति विकस्परूपतापरिदागात् । 
परानन्द इति निविकत्पकचमत्कारात्मा ॥२५२॥ 

अत एव अस्य सर्वतो भेदविगरनमिलयाह् 

नेन्दियाणि नवे प्राणा 
नान्तःकरणगोचरः । 

न मनो नापि मन्तव्यं 
न मन्ता न मनिक्रिया ॥२५३॥ 
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सवैभावपरिक्षीणः 
परवेध उदाहतः । 

प्रकारान्तरेणापि अस्य बहूधात्वं ददोयति 
मनुशक्तिमुवनरूप- 
ज्ञापिण्डस्थाननाडिपरभेदात् २८५५ 
नवधा करयन्लयन्ये 

वेद् गुरवो रहस्यविदः । 
एतदेव करमेण ल क्षयति 

मायागभा्िवर्णाघ- 
युक्ते त्यश्रिणि मण्डटे॥२५८५॥ 

ध्याता वारखाकराखेन 
तेन मन्थीन् विभेदयेत् । 

पुष्पेहन्यायोजयेच 
परे मन्राभिधो विधिः ॥२५६॥ 

नाज्याविदयान्यतरया 
चेतन्यं कन्दधामनि । 

पिण्डीकरय परिभ्रम्य 
पञ्चाघ्ररिखया हठात् ॥२५५.०॥ 
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राक्तिशखाग्रगमितं 
क्रापि चक्रे नियोजयेत् । 

दात्येति शाक्तो वेघोऽयं 
सदयःप्रययकारकः ॥ २८५८॥ 

आधारान्निगंतया 
शिखया ज्योत्ख्रावदातया रभसात् । 

अह्ृष्ठमूरपीट- 
क्रमेण शिष्यस्य खीनया व्योति २५९ 

देहं सखच्छीकृय 
क्षादीनान्तान् स्सरन्पुरोक्तपयांघान् । 

तिजमण्डरनिध्यान- 
तप्रतिविम्बयते भुवनवेधः ॥२६०॥ 

भ्रूमध्योदितवेन्द्व- 
धामान्तः कांचिदाकृतिं रुचिराम् । 

तादास््पन व्वा. 

च्छिष्यं पश्चाच्च तन्मयीकुयात् २६१ 
इति रूपवेध उक्तः 

अ, (५ 

सा चेहाङृतिरूपेति रर्यत्वम् । 



१५८ श्रीतत्रारोके 

अन्ते तत्सायुज्यं 
रिष्यश्चायाति तन्मयीभूतः ॥२६२॥ 

विज्ञानमष्टधा य- 
दणादिकबुद्धिसंज्ञकरणान्तः । 

तत् खस्रनाडिसूत्र- 
क्रमेण संचारयेच्छिष्ये ॥२६२॥ 

अभिमानदाद्यवन्ध- 
क्रमेण विज्ञानसंज्ञको वेधः । 

हदयव्योमनि सयो 
दिव्यज्ञानाकसमुदयं धत्ते ॥२६५॥ 

पिण्डः परः करालमा 
सक्ष्मः पुयष्टको वहिः स्थलः । 

छायात्मा स परादमुख 
आदशोदो च संमुखो ज्ञेयः ॥२६५॥ 

इति यः पिण्डविभेद्- 
स्तं रभसादुत्तरोत्तरे शमयेत् । 

तत्तद्रटने क्रमशः 

परमपदं पिण्डवेधेन ॥२६६॥ 
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यद्यदेहे चक्रं 
तत्र रिशोरेदय विश्रमं कमः । 

उङ्वटख्येत्तचक्रं 
स्थानाख्यस्तत्फरप्रदो वेधः ॥२६५॥ 

नाञ्यः प्रधानभूता- 
सिखोऽन्यास्तदतास्त्वसंख्येयाः । 

एकीकारस्ताभि- 
नोडदीवेधोऽत्र तत्फरङृत् ॥२६८॥ 

अभिरषितनाडिवाहो 
सुख्याभिश्वक्षुरादिनिष्ठामिः । 

तद्धोधप्राक्िः स्या- 
न्नाडीवेधे विचित्रबहुरूपा ॥२६९॥ 

ाङ्गखाशृतिबर्वत् 

स्रनाडिसंवेष्ठितामपरनाडीम् । 
आस्फोव्य सिद्धमपि मुवि 

पातयति हटान्महायोगी ॥२७०॥ 
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परवेधं समस्तेषु 
चक्रेष्वदेतमाम्ररान् । 

परं रिवं प्रकुर्वीत 
शिवतापत्तिदो गुरुः ॥२,७१॥ 

माया । मायाबीजम्। अभचिवणां रेफाः। यधि. 
णीति अथादृष्वमुखे । ध्यातेति अथात् तद- 
न्तरुपविष्टं रिष्यम् । तेनेति चयश्रेण मण्डलेन ¦ 
अन्यतरयेति सुषुम्णादिनाडित्रयमध्यादेकथा । 
पिण्डीङृयेति सर्वत उपसंहृत्य । परि भ्रभ्येति 
तत्रैव दक्षिणावतंक्रमेण महता वेगेन । पच क- 
मंन्द्रियाणि, अष्टो बुद्धीन्द्ियपञ्चकमन्तःकरण- 
त्रयं च। शक्तीति राक्तेव्यापिनीसमनारक्षणम्। 
कापीति यथाभीष्ट । परयथः अवेशटक्षणः । 
शिखयेति तद्रुपया शक्तया । अ्योत्ल्लावदातये- 
त्यनेन अस्याः प्रकाशकत्वं नेमैस्यं च आवेदि. 
तम् । पएतदोचिलयादेव च देहं खच्छीकृयेति 
उक्तम् । व्योभ्नीति द्वादरदान्ते । तच्च टीनत- 
मङ्कष्टान्मूरपीटाद्वा अनु सन्धातव्यम् । अङ्क 
मूलक्रमेणेति क्षादीनान्तानिति संहारक्रमेण । 
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पुरेति अष्टमाहिकादो । निजमण्डलं खशरीरम्। 
प्रतिविम्बयते इति शिष्यमपि तथाविधमेव 
कृयादियथंः । कांचिदिति यथेष्ठदेवतारूपाम् । 
किंच अत्र फएटमिदयाशङ्ख्य आह सा चेल्यादि । 
अष्टधातमेव स्फुटयति घ्राणेयादिना । अन्त- 
रिति अन्तःकरणच्रयम् । हृदयेति स्बनाडी- 
नामभिव्यक्तिस्थानसात् । पिण्डः शरीरम् । क- 
रेति कञ्चुकपञ्चकोपलक्षणम्। य इति तिषिधो- 
दिष्टः । उत्तरोत्तरे इति स्थूलः सृष्ष्मे, सृष्ष्मश्च 
परे इति । कमश इति यथायथं दा्द्येनेलयथंः। 
अच्र च अन्तरा परिकल्पितं 

'लायात्मा स पराञ्ख आदशोदौ च संमुखो ज्ञेयः ।' 

इति अधमसङ्गतसखादन्तगेडुप्रायमिति उपेक्ष्यम्। 
थथास्थितव्याख्यानहेवाकिनामेतत्त सङ्गतिं यदि 
उपेयात्, तदास्ताम् ; अस्माकं पुनरियती नास्ति 
दृष्टिः । चक्रमिति आधारादीनामुपटक्षणम् । 
ऋमदा इति नाडी चक्रादेरारभ्य । उज्वल्येदिति 
संबिदुन्मुखतया दीसीडयोदिलयथः । तफठेति 

१ 
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उछ्वरीकरणात्मा । तद्रता इति वच्छायाप्राथ- 
स्वात् । ताभिरिति अन्याभिरसङ्कयेयाभिनाडी- 
भिः। तत्फरमेकीकारटक्षणम् । किमत इति न 
मन्तव्यमियाह अभिरषितेादि । खाङ्कटाक्- 
तीलनेन यथा कश्चिन्महाप्राणी खयपुच्छास्फोट- 
नेन तवांदि पातयति, तथा अयमपि । परमिति 
कटाक्षितम् । महायोगीति शिवतापत्तिदो गुर- 
रिति च सवेरोषस्वेन ज्ञेयम् ॥ २७१ ॥ 

एतच्च आगमेऽपि एवमुक्तमिदयाह 

श्रीमदीरावटिकुटे 
तथा चेत्थं निरूपितम् । 

तदेव आह 

अभेदं सवेथा ज्ञेयं 
मध्यं ज्ञात्वा न टिप्यते॥२,५२॥ 

तदिमागक्रमे सिद्ध 
स गुरुमाचयेत् पशून् । 

इह अयोगिभिः भेत्तमराक्यम्, अत एव 
योगाभ्यासादिक्कमेण अवदयज्ञातव्य, मध्यं भ. 
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ध्यप्राणरक्ि ज्ञात्वा तत्तचक्रादिभेदनेन निर- 
गेलं प्रवहन्तीमनुभूय यो न लिप्यते धराणापा- 
नोभयवाहनिमम्रो न भवेत्, अत एव तत्र 
मध्यराक्तावनन्तरोक्तं मन्रायात्मनि बिभागक्रमे 
दार्व्वेन रब्धानुभवः; स ताच्िकार्थोपदेष्टा 
पश्यन् मोचयेत् तत्तचचक्राधारादिभ्य उन्मजये- 
दिदं : ॥ 

कथच एतत् युरुः कुयोदित्याह 
क, क 

गुरोरग्रे विरोच्छिष्यो 
वक्रं वक्रे तु वेधयेत् ॥२.७२॥ 

रूपं रूपे तु विषये 
योवत्समरसीभवेत् । 

खायोपविष्टस्य हि शिष्यस्य गुरव कर 

न रवी भुखमिहोच्यते ॥ (वि०भे० श्ो° २०) 

इदयादय॒क्तया तन्मध्यशक्तो खां मध्यशक्तिं तदी- 
यरूपे तद्राहके चक्षुरिन्दरिये खं चक्षुरिन्द्रिय- 
रूपमेतदुपलक्षितेषु तदिन्द्रियान्तरेष्वपि खे- 
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न्द्रियान्तराणि बेधयेत् तन्निमित्तं पयुञीत, 
यावदिषयीक्रियमाणेरेभिः समरसीभवेत् तदे. 
कारम्यमासादयेदियथेः ॥ 

ननु एवमपि किं स्यादिदयाराङ्खय आह 

चित्ते समरसीमूते 
हयोरोन्मनसी स्थितिः ॥२५०॥ 

उभयोश्चोन्मनोगला 
तत्काटे दीक्षितो भवेत् । 

रारिभास्करसंयोगे 
जीवस्तन्मयतां चजेत् ॥२.७९५॥ 

दीक्षित इति अथात् शिष्यः । यतस्तदात्मा 
दराशिभास्करयोः प्राणापानयोः मध्यराक्तो स- 
म्यक् खखरूपन्रोरनेन सामरस्यात्मनि योगे 
सति तन्मयतां ब्रजेत् तदेकष्यमासादयेदि. 
त्यथः ॥ २७५ ॥ 

एतच्च कारणानामपि आद्ंसास्पदभिदयाह 

अत्र ब्रह्मादयो देवा 
मुक्तये मोक्षका्िणः । 
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ननु एवं कस्मादिलयाशज््य आह 

निरुध्य ररिमचक्रं खं | 
भोगमोक्षाबुभावपि ॥ २५६ ॥ 

ग्रसते यदि तदीक्षा 
दावीयं परिकीर्तिता । 

यदि नाम अयमेवविधो युवादि; खं मनः 
प्रभृति ररिमिचक्र निरुष्य उभो परस्परव्याव्त्तो 
भोगसमोक्षावपि यसते भागेऽपि मुक्तस्तदियं 
पारमेश्वरी दीक्षा परिकीतिता जीबन्मुक्तिप्रद- 
त्वेन प्रख्यातेयथंः ॥ 

अत एव आह 

स एष मोक्षः कथितो 
निःस्पन्दः सवजन्तुषु ॥२७.५ 

अभ्मीषोमकखाघात- 
सङ्ातात् स्पन्दनं हरेत् । 

निःस्पन्द् इति सर्वदशासखपि अविच 
इत्यथः । एवं दीक्षितो हि प्रमाणप्रमेयमयप्रा- 
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णापानात्मनोरम्नीषोमयोः कठानां पोनःपुन्येन 
आघातात् खरूपापोहनेन प्रमातृरूपे एव वि. 
श्रान्या स्पन्दनं हरेत् बहिमखतां शमये- 
दिदं : ॥ 

एवंच अस्य कथं स्यादिदाश्चङ्ख्य आह 

बाह्यं प्राणं बाह्यगतं 
तिमिराकारयोगतः॥ २७८ ॥ 

नियातं रोमकूपेस्त 
भ्रमन्तं सवंकारणेः । 

मध्यं निरक्ष्यमाखाय 
भ्रमयेदिसजेत्ततः ॥ २५९ ॥ 

संघटरोत्पाटयोगेन 
वेधयेद्रन्थिपञ्चकम् । 

संघट्रव्रत्तियुगर 
मध्यधाम विचिन्तयेत् ॥२८०॥ 

नात्मव्योमवबिमंन्र- 
देहसंधानमाचरेत् । 
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दीक्षेयं सवैजन्तूनां 
शिवतापत्तिदायिका ॥ २८१ ॥ 

इह बहिःप्रसरणरीरमपि भरमेयात्मकत्वात् 
बाह्यमपानं प्राणं च तद्विश्नान्त्युन्मुखत्वात् 
मध्यम्, अत एव रोमकरूपात्मनाडिद्भारैः सवतः 
पसरदरुप 

(नहि मेदात्परं दुःखं तमो नादयसंवृतेः ॥' 

इल्यादयुक्तया तिमिराकारं प्रमातृरूपमवलम्ब्य 
ब्रह्मादिभिः कारणेरधिष्ठितेषु स्थानेषु उर्व 
गतिरोधात् भ्रमन्तमपि ध्येयान्तरपरिदयागाश्र- 
यणेन तन्नेव भ्रमयेत्; तथा भ्रमणानन्तरं च 
विखजेत् येन प्राणापानयोः संघट्रष्य उऊरध्वेग- 
तियोगेन तत्तत्कारणाधिष्ठितं यन्थिपञ्कं बेध- 
येत् यथा समरसीभूतप्राणापनयुग्मं मध्यधाम 
विचिन्तयेत् तत्रेव बद्धावधानो भवेत् येन परि. 
मितात्मनो व्योश्नः शरन्यस्य बहिवौह्यस्य नी- 
खादः प्रतिविम्बधारणात् युक्तभाषिण्या बुद्ध 
हस्य च सन्धानं न॒ आचरेदात्मन्येव साक्षा- 
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त्कारमनुभवेत् येन अस्या दीक्षायाः रिवताप- 
त्तिदायित्वमुक्तम् ॥ २८१ ॥ 

एवं वहूविधां वेधदीक्षामभिधाय तदिति- 
कतेउयतारोषमपि आह 

दीक्षान्ते दीपकान् पक्त्वा 
समस्तेः साधकैः सह । 

चरः प्रार्यः कुखाचाये- 
महापातकनाङनः ॥ २८२॥ 

इति श्रीरलमाखाया- 
मूनाधिकविधिस्तु यः। 

स एव पातकं तस्य 
प्रशामोऽयं प्रकीतितः ॥ २८३॥ 

नच एतत् खमनीषिकया अभिहितमि- 
त्युक्तमिति भ्रीरलमाङायामिति । यदुक्तं तत्र 

'दीक्षान्ते दीपकाः कायाः पचित्वा साधकैः सह । 
चरुः प्रायः राचार्येमहापातकनाशनः ॥' 

इति । ननु 
` यावन्न सर्वे तन्ञासाबदीपं न दशयेत् ॥ 



२८५ शछो° ] एकोनर्रिहामाहिकम् । १६९ 

इत्युक्तनयेन अतचखविदां तावदेवं चरुप्राशनं 
निषिद्धं, तत्वविदां च पापस्पदारङ्कापि नास्ति; 
तत् किमभिग्रेय अत्र महापातकनाशन इति 
उक्तमित्याराङ्य आह उनेत्यादि ॥ २८३ ॥ 

अत्रैव प्रणेतानिमित्तमितिकतेव्यतान्तर- 
मपि आह 

परेऽहनि गुरोः कायां 
यागस्तेन विना यतः। 

न विधिः पूणतां याति 
कुयादयलेन तं ततः ॥ २८४॥ 

येन येन गुरुस्तष्ये- 
तत्तदस्मे निवेदयेत् । 

न विधिः प्ूणेतां यातीलयनेन अस्य यागा- 
द्रसखमुक्तं, नतु तन्तृष्टिकारिखम् ॥ 

कश्च अत्र विधिविवक्षितो यस्य अनेन पूणता 
स्यादिह 

चक्रचयान्तराठेऽस्या 
विधिः संचार उच्यते ॥२८५॥ 

कर् 
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` अपात्रं सुसंपूर्णं 
वोरेन्द्रकरसंस्थितम् । 

 , अवरोक्य परं ब्य 
तत्पिवेदाज्ञया गुरोः ॥ २८६ ॥ 

तपयित्वा तु भूतानि 
गुरवे विनिवेदयेत् । 

अस्या इति दीक्षायाः । वीरेन्द्र आचा्थः ॥ 
पतदेव अच्र शिक्षयति 

क्रत्वा भुवि गुरु नतवा- 
दाय संतप्य खेचरीः ॥ २८७ ॥ 

स्व मन््रं तच्च वन्दित्वा 
दूतीं गणर्पात गुरून् । 

षेत्रपं वीरसङ्खातं 
गुवादिक्रमश्स्ततः ॥ २८८ ॥ 

वीरस्पृष्ठं स्वय द्रव्यं 
पिवेन्नेवान्यथा कचित् । ̀ 

छवा भुवीति अथादास्मानम् , तेन भुवि प 
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तिता गुरोः प्रणामः कायं इत्यथैः। तच अलि 
पान्न वन्दिता आदायेति योज्यम् । वीरस्प्र्- 
मिति य॒वादिक्रमेण सर्वेषां षीतरोषमिलयथः ॥ 

एतच तचखन्ञेरेव सामयिकेः सह कार्य, न 
अन्येरियाह 

परब्ह्यण्यवेत्तारोऽ- 
गमागमविवनिताः ॥ २८९॥ 

टोभमोहमदकोध- 
रागमायाजुषश्च ये । 

तेः साक न च कतेन्य- 
मेतच्छेयोथिनात्मनिं ॥ २९० ॥ 

कदाच पतत्कायमिलयाशाङ्य आह 

यागादौ यागमध्ये च 
गान्ते गुरुपूजने । 

नैमित्तिकेषु प्रोक्तेषु 
शिष्यः कुयादिमं विधिम् ॥२९१॥ 

प्ोक्तेष्विति अष्टा विराहिके ॥ २९१ ॥ 

आहविकाथमेव श्छोकार्धन उपसंहरति 
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इति रहस्यविधिः परिचितो 
गुरुसुखानुभवेः सुपरिर्छटः । 

इति शिवम् ॥ 

श्रीमट्ररूपदेशप्रकरमसङ्कान्तकोलिकानुमवः । 
एकानारत्रिश्चमिदं जयरथनामाहिकं व्यवृणोत् ॥ 

इति श्रीतत्रारोकविवेके रहस्यविषधिप्रकश्चनं नाम पएकोन- 

त्रिडमाहिकम् ॥ २९ ॥ 


















